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Predlog spremembe 1
Alojz Peterle

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker naj bi Hrvaška k EU pristopila 1. 
julija 2013;

A. ker naj bi Hrvaška k EU pristopila 1. 
julija 2013 v primeru uspešnega zaključka 
ratifikacijskega procesa;

Or. en

Predlog spremembe 2
Libor Rouček

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je poleg Hrvaške pristopno pogodbo 
ratificiralo 20 držav članic, 7 držav članic 
pa mora to še storiti;

B. ker je poleg Hrvaške pristopno pogodbo 
ratificiralo 21 držav članic, šest držav 
članic pa mora to še storiti;

Or. en

Predlog spremembe 3
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je poleg Hrvaške pristopno pogodbo 
ratificiralo 20 držav članic, 7 držav članic 
pa mora to še storiti;

B. ker je poleg Hrvaške pristopno pogodbo 
ratificiralo 22 držav članic, pet držav članic 
pa mora to še storiti;

Or. en
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Predlog spremembe 4
Bernd Posselt

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. se veseli, da bo lahko 1. julija 2013 
Hrvaški izrekel dobrodošlico kot 28. 
članici EU; izraža zaupanje v moč in 
zrelost hrvaške demokracije in socialnega 
tržnega gospodarstva, spoštovanje 
evropskih vrednot in zmožnost države, da 
bo izpolnila obveznosti, izhajajoče iz 
članstva;

1. se veseli, da bo lahko 1. julija 2013 
Hrvaški izrekel dobrodošlico kot 28. 
članici EU po pravno zavezujočem 
glasovanju Evropskega parlamenta 1. 
decembra 2011, s katerim je bilo potrjeno 
članstvo Hrvaške, in skladno z datumom, 
ki ga je določil Evropski svet v pristopni 
pogodbi; izraža zaupanje v moč in zrelost 
hrvaške demokracije in socialnega tržnega 
gospodarstva, spoštovanje evropskih 
vrednot in zmožnost države, da bo 
izpolnila obveznosti, izhajajoče iz članstva;

Or. en

Predlog spremembe 5
Alojz Peterle

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. se veseli, da bo lahko 1. julija 2013 
Hrvaški izrekel dobrodošlico kot 28. 
članici EU; izraža zaupanje v moč in 
zrelost hrvaške demokracije in socialnega 
tržnega gospodarstva, spoštovanje 
evropskih vrednot in zmožnost države, da 
bo izpolnila obveznosti, izhajajoče iz 
članstva;

1. se veseli, da bo lahko 1. julija 2013 
Hrvaški izrekel dobrodošlico kot 28. 
članici EU v primeru uspešnega zaključka 
ratifikacijskih postopkov; izraža zaupanje 
v moč in zrelost hrvaške demokracije in 
socialnega tržnega gospodarstva, 
spoštovanje evropskih vrednot in zmožnost
države, da bo izpolnila obveznosti, 
izhajajoče iz članstva;

Or. en
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Predlog spremembe 6
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ugotavlja, da bo Hrvaška izpolnila še 
preostale zahteve v zvezi z zadnjimi 
pripravami na članstvo;

2. ugotavlja, da bo Hrvaška verjetno
izpolnila še preostale zahteve v zvezi z 
zadnjimi pripravami na članstvo, vendar 
poudarja, da si mora še bolj prizadevati, 
da se zlasti okrepi pravna država in 
odpravi korupcija;

Or. en

Predlog spremembe 7
Nadezhda Neynsky

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva vlado, naj uresniči 10 posebnih 
nalog, na katere je Komisija v celovitem 
poročilu o spremljanju posebej opozorila, 
in izvede tudi vse preostale potrebne 
reforme;

3. pozdravlja precejšen uspeh, ki ga je 
Hrvaška dosegla pri uresničitvi 10
posebnih nalog, na katere je Komisija v 
celovitem poročilu o spremljanju posebej 
opozorila, in poziva vlado, naj do 1. julija 
2013 reši vsa še odprta vprašanja in
izvede tudi vse preostale potrebne reforme;

Or. en

Predlog spremembe 8
Tanja Fajon

Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva vlado, naj uresniči 10 posebnih 
nalog, na katere je Komisija v celovitem 
poročilu o spremljanju posebej opozorila, 
in izvede tudi vse preostale potrebne 
reforme;

3. poziva vlado, naj uresniči posebne 
naloge, na katere je Komisija v celovitem 
poročilu o spremljanju posebej opozorila, 
in izvede tudi vse preostale potrebne 
reforme; spodbuja Hrvaško, naj spoštuje 
in izpolni vse zaveze iz pristopnih 
pogajanj, da bo kot nova država članica 
popolnoma pripravljena, saj je to v 
njenem interesu in interesu EU:

Or. en

Predlog spremembe 9
Alojz Peterle

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva vlado, naj uresniči 10 posebnih 
nalog, na katere je Komisija v celovitem 
poročilu o spremljanju posebej opozorila, 
in izvede tudi vse preostale potrebne 
reforme;

3. poziva vlado, naj uresniči naloge, na 
katere je Komisija v celovitem poročilu o 
spremljanju posebej opozorila, in izvede 
tudi vse preostale potrebne reforme;

Or. en

Predlog spremembe 10
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva vlado, naj uresniči 10 posebnih 
nalog, na katere je Komisija v celovitem 
poročilu o spremljanju posebej opozorila, 
in izvede tudi vse preostale potrebne 

3. poziva vlado, naj uresniči 10 posebnih 
nalog, na katere je Komisija v celovitem 
poročilu o spremljanju posebej opozorila, 
in izvede tudi vse preostale potrebne 
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reforme; reforme; poudarja, da bi bilo treba ta 
postopek izvajati na pregleden in 
vključujoč način in vanj v največji možni 
meri vključiti hrvaški parlament in civilno 
družbo;

Or. en

Predlog spremembe 11
Libor Rouček

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva vlado, naj uresniči 10 posebnih 
nalog, na katere je Komisija v celovitem 
poročilu o spremljanju posebej opozorila, 
in izvede tudi vse preostale potrebne 
reforme;

3. poziva vlado in parlament, naj
uresničita 10 posebnih nalog, na katere je 
Komisija v celovitem poročilu o 
spremljanju posebej opozorila, in izvedeta
tudi vse preostale potrebne reforme;

Or. en

Predlog spremembe 12
Alojz Peterle

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da je pristopno pogodbo poleg 
Hrvaške ratificiralo že 20 držav članic;
poziva parlamente preostalih 7 držav 
članic, naj to pravočasno storijo;

4. ugotavlja, da je pristopno pogodbo poleg 
Hrvaške ratificiralo že 20 držav članic;
poziva parlamente preostalih 7 držav 
članic, naj to prav tako storijo;

Or. en

Predlog spremembe 13
Tanja Fajon
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Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da je pristopno pogodbo poleg 
Hrvaške ratificiralo že 20 držav članic; 
poziva parlamente preostalih 7 držav 
članic, naj to pravočasno storijo;

4. ugotavlja, da je pristopno pogodbo poleg 
Hrvaške ratificiralo že 20 držav članic,
poziva parlamente preostalih 7 držav 
članic, naj to prav tako storijo;

Or. en

Predlog spremembe 14
Libor Rouček

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da je pristopno pogodbo poleg 
Hrvaške ratificiralo že 20 držav članic;
poziva parlamente preostalih 7 držav 
članic, naj to pravočasno storijo;

4. ugotavlja, da je pristopno pogodbo poleg 
Hrvaške ratificiralo že 21 držav članic;
poziva parlamente preostalih šestih držav 
članic, naj to pravočasno storijo;

Or. en

Predlog spremembe 15
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da je pristopno pogodbo poleg 
Hrvaške ratificiralo že 20 držav članic;
poziva parlamente preostalih 7 držav 
članic, naj to pravočasno storijo;

4. ugotavlja, da je pristopno pogodbo poleg 
Hrvaške ratificiralo že 22 držav članic;
poziva parlamente preostalih petih držav 
članic, naj to pravočasno storijo;

Or. en
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Predlog spremembe 16
Bernd Posselt

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. znova izraža stališče, da pristopa ne bi 
smeli razumeti kot konca procesa, temveč 
kot korak na poti h gospodarski in upravni 
modernizaciji in kot priložnost, katere 
prednosti bo mogoče povsem izkoristiti 
samo z nadaljnjim političnim ukrepanjem;

5. znova izraža stališče, da pristopa ne bi 
smeli razumeti kot konca procesa, temveč 
kot korak na poti h gospodarski in upravni 
modernizaciji in kot priložnost, katere 
prednosti bo mogoče povsem izkoristiti 
samo z nadaljnjim političnim ukrepanjem;
poziva Hrvaško, naj še naprej učinkovito 
koristi sredstva iz instrumenta za 
predpristopno pomoč pri pripravi za 
članstvo EU in uporabi strukturnih 
skladov in Kohezijskega sklada; 

Or. en

Predlog spremembe 17
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. znova izraža stališče, da pristopa ne bi 
smeli razumeti kot konca procesa, temveč 
kot korak na poti h gospodarski in upravni 
modernizaciji in kot priložnost, katere 
prednosti bo mogoče povsem izkoristiti 
samo z nadaljnjim političnim ukrepanjem;

5. znova izraža stališče, da pristopa ne bi 
smeli razumeti kot konca procesa, temveč 
kot korak na poti h gospodarski in upravni 
modernizaciji in modernizaciji sodstva in
kot priložnost, katere prednosti bo mogoče 
povsem izkoristiti samo z nadaljnjim 
političnim ukrepanjem;

Or. en

Predlog spremembe 18
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. znova opozarja, da imata neodvisno 
sodstvo in pravna država osrednjo vlogo 
pri krepitvi demokracije ter pri podpori 
naložbam in gospodarski dejavnosti;
spodbuja Hrvaško, naj sprejme dodatne 
ukrepe, da bi povečala neodvisnost in 
učinkovitost svojega pravosodnega 
sistema, med drugim z zmanjšanjem 
sodnih zaostankov in izboljšanjem 
zakonodaje o izvrševanju odločb; poziva 
Hrvaško, naj dokonča in začne izvajati 
strategijo za reformo pravosodja;

7. znova opozarja, da imajo neodvisno 
sodstvo, strokovna, odgovorna in
neodvisna javna uprava in pravna država 
osrednjo vlogo pri krepitvi demokracije ter 
pri podpori naložbam in gospodarski 
dejavnosti; poziva Hrvaško, naj sprejme 
dodatne ukrepe, da bi povečala 
neodvisnost, odgovornost, nepristranskost, 
strokovnost in učinkovitost svojega 
pravosodnega sistema, med drugim z 
zmanjšanjem sodnih zaostankov in 
izboljšanjem zakonodaje o izvrševanju 
odločb; poziva Hrvaško, naj dokonča in 
začne izvajati strategijo za reformo 
pravosodja;

Or. en

Predlog spremembe 19
Libor Rouček

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. znova opozarja, da imata neodvisno 
sodstvo in pravna država osrednjo vlogo 
pri krepitvi demokracije ter pri podpori 
naložbam in gospodarski dejavnosti;
spodbuja Hrvaško, naj sprejme dodatne 
ukrepe, da bi povečala neodvisnost in 
učinkovitost svojega pravosodnega 
sistema, med drugim z zmanjšanjem 
sodnih zaostankov in izboljšanjem 
zakonodaje o izvrševanju odločb; poziva 
Hrvaško, naj dokonča in začne izvajati
strategijo za reformo pravosodja;

7. znova opozarja, da imata neodvisno 
sodstvo in pravna država osrednjo vlogo 
pri krepitvi demokracije ter pri podpori 
naložbam in gospodarski dejavnosti;
spodbuja Hrvaško, naj sprejme dodatne 
ukrepe, da bi povečala neodvisnost, 
odgovornost in učinkovitost svojega 
pravosodnega sistema, med drugim z 
zmanjšanjem sodnih zaostankov in 
izboljšanjem zakonodaje o izvrševanju 
odločb; poziva Hrvaško, naj izvaja
strategijo za reformo pravosodja;

Or. en
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Predlog spremembe 20
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. znova opozarja, da imata neodvisno 
sodstvo in pravna država osrednjo vlogo 
pri krepitvi demokracije ter pri podpori 
naložbam in gospodarski dejavnosti;
spodbuja Hrvaško, naj sprejme dodatne 
ukrepe, da bi povečala neodvisnost in
učinkovitost svojega pravosodnega 
sistema, med drugim z zmanjšanjem 
sodnih zaostankov in izboljšanjem 
zakonodaje o izvrševanju odločb; poziva 
Hrvaško, naj dokonča in začne izvajati 
strategijo za reformo pravosodja;

7. znova opozarja, da imata neodvisno 
sodstvo in pravna država osrednjo vlogo 
pri krepitvi demokracije ter pri podpori 
naložbam in gospodarski dejavnosti;
spodbuja Hrvaško, naj sprejme dodatne 
ukrepe, da bi povečala neodvisnost, 
učinkovitost in odgovornost svojega 
pravosodnega sistema in članov sodstva, 
med drugim z izvajanjem novega sistema 
prijavljanja premoženjskega stanja 
sodnikov in dodatnim izboljšanjem 
delovanja novega sistema disciplinskih 
postopkov ter z zmanjšanjem sodnih 
zaostankov in izboljšanjem zakonodaje o 
izvrševanju odločb poziva Hrvaško, naj 
dokonča in začne izvajati strategijo za 
reformo pravosodja;

Or. en

Predlog spremembe 21
Tanja Fajon

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. znova opozarja, da imata neodvisno 
sodstvo in pravna država osrednjo vlogo 
pri krepitvi demokracije ter pri podpori 
naložbam in gospodarski dejavnosti;
spodbuja Hrvaško, naj sprejme dodatne 
ukrepe, da bi povečala neodvisnost in 
učinkovitost svojega pravosodnega 
sistema, med drugim z zmanjšanjem 

7. znova opozarja, da imata neodvisno 
sodstvo in pravna država osrednjo vlogo 
pri krepitvi demokracije ter pri podpori 
naložbam in gospodarski dejavnosti;
poziva Hrvaško, naj sprejme dodatne 
ukrepe, da bi povečala neodvisnost in 
učinkovitost svojega pravosodnega 
sistema, med drugim z zmanjšanjem 
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sodnih zaostankov in izboljšanjem 
zakonodaje o izvrševanju odločb; poziva 
Hrvaško, naj dokonča in začne izvajati 
strategijo za reformo pravosodja;

sodnih zaostankov in izboljšanjem 
zakonodaje o izvrševanju odločb; poziva 
Hrvaško, naj dokonča in začne izvajati 
strategijo za reformo pravosodja;

Or. en

Predlog spremembe 22
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. z zadovoljstvom ugotavlja, da je Hrvaška 
vzpostavila trden institucionalni in pravni 
okvir za boj proti korupciji; poziva hrvaške 
oblasti, naj v polni meri uporabijo vse 
obstoječe instrumente, da bodo zagotovile 
nepristranski in uspešen pregon ter sodbe, 
tudi v odmevnih primerih, saj bodo tako 
utrdile zaupanje državljanov v pravno 
državo in javne institucije;

8. ugotavlja, da je Hrvaška vzpostavila na 
splošno zadovoljiv institucionalni in pravni 
okvir za boj proti korupciji; poziva hrvaške 
oblasti, naj si še bolj prizadevajo v boju 
proti korupciji in v polni meri uporabijo 
vse obstoječe instrumente, da bodo 
zagotovile nepristranski in uspešen pregon 
ter sodbe, tudi v odmevnih primerih, saj 
bodo tako utrdile zaupanje državljanov v 
pravno državo in javne institucije;

Or. en

Predlog spremembe 23
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
Hrvaška vzpostavila trden institucionalni 
in pravni okvir za boj proti korupciji;
poziva hrvaške oblasti, naj v polni meri 
uporabijo vse obstoječe instrumente, da 
bodo zagotovile nepristranski in uspešen 
pregon ter sodbe, tudi v odmevnih 

8. z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
Hrvaška vzpostavila institucionalni in 
pravni okvir za boj proti korupciji, vendar 
vztraja, da bo le dosledno izvrševanje, tudi 
kar zadeva visoke politike in uradnike, 
dokazalo politično voljo za boj proti 
korupciji ter učinkovitost in neodvisnost 
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primerih, saj bodo tako utrdile zaupanje 
državljanov v pravno državo in javne 
institucije;

sodstva; poziva hrvaške oblasti, naj
izboljšajo izvajanje pravnega okvira za 
zaplembo in odvzem premoženja, vključno 
s primeri zaplembe, ki ne temelji na 
obsodbi, v skladu z načelom sledenja 
denarju; odločno poziva hrvaške oblasti, 
naj v polni meri uporabijo vse obstoječe 
instrumente, da bodo zagotovile 
nepristranski in uspešen pregon ter sodbe, 
tudi v odmevnih primerih, saj bodo tako 
utrdile zaupanje državljanov v pravno 
državo in javne institucije; poudarja, da bi 
bilo treba spodbujati neodvisno 
raziskovalno novinarstvo, saj je to 
bistveno pri razkrivanju primerov 
korupcije in organiziranega kriminala;

Or. en

Predlog spremembe 24
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Hrvaško, naj sprejme učinkovito 
zakonodajo o lobiranju in dostopu do 
informacij, saj bo s tem okrepila okvir za 
preprečevanje korupcije; poziva vlado, naj 
poskrbi, da bo nedavno ustanovljena 
komisija za navzkrižje interesov začela 
delovati, in začne v celoti izvajati 
zakonodajni sveženj o javnih naročilih in 
financiranju strank;

9. ugotavlja, da Hrvaška še ni učinkovito 
izvedla vseh pravnih ukrepov za 
preprečevanje navzkrižja interesov;
opozarja, da so navzkrižja interesov vzrok 
za korupcijo, goljufije in nepravilno 
upravljanje sredstev; poziva Hrvaško, naj 
sprejme učinkovito zakonodajo o lobiranju 
in dostopu do informacij, saj bo s tem 
okrepila okvir za preprečevanje korupcije
goljufij, zlasti v javni upravi; poziva vlado, 
naj poskrbi, da bo nedavno ustanovljena 
komisija za navzkrižje interesov začela 
delovati, ter naj kmalu pokaže rezultate 
njenega dela in naj začne v celoti izvajati 
zakonodajni sveženj o javnih naročilih in 
financiranju političnih strank in volilnih 
kampanj;

Or. en
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Predlog spremembe 25
Libor Rouček

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Hrvaško, naj sprejme učinkovito 
zakonodajo o lobiranju in dostopu do 
informacij, saj bo s tem okrepila okvir za 
preprečevanje korupcije; poziva vlado, naj
poskrbi, da bo nedavno ustanovljena 
komisija za navzkrižje interesov začela 
delovati, in začne v celoti izvajati 
zakonodajni sveženj o javnih naročilih in 
financiranju strank;

9. poziva Hrvaško, naj sprejme učinkovito 
zakonodajo o lobiranju in dostopu do 
informacij, saj bo s tem okrepila okvir za 
preprečevanje korupcije; poziva hrvaške 
oblast, naj poskrbijo, da bo nedavno 
ustanovljena komisija za navzkrižje 
interesov začela delovati, in začnejo v 
celoti izvajati zakonodajni sveženj o javnih 
naročilih in financiranju strank;

Or. en

Predlog spremembe 26
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. ugotavlja, da je na Hrvaškem 
korupcija še vedno hud problem in da naj 
bi po podatkih kazniva dejanja, korupcija 
in nepravilno upravljanje od leta 2001 do 
2010 dosegli 11,3 milijarde EUR;
opozarja, da je treba še naprej dosledno 
izvrševati ukrepe proti goljufijam in 
korupciji; zato poziva Evropsko unijo, naj 
v sodelovanju s hrvaškimi oblastmi 
oblikuje popristopni mehanizem 
spremljanja za ocenjevanje napredka vsaj 
v primerih navzkrižja interesa, korupcije 
in organiziranega kriminala ter pri 
izvajanju akcijskega načrta za reformo 
sodstva; poudarja, da je takšen 
mehanizem spremljanja in sodelovanja 
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poglaviten, da se zagotovi trajnost 
sprejetih ukrepov za boj proti korupciji in 
organiziranemu kriminalu ter za reformo 
sodstva; poudarja, da mora takšen 
mehanizem v prvi vrsti koristiti hrvaškim 
državljanom in biti v podporo hrvaškim 
oblastem pri izpolnjevanju njihovih zavez 
in nadaljnjem izvajanju reform;

Or. en

Predlog spremembe 27
Libor Rouček

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva hrvaške oblasti, naj še naprej 
skrbijo za popolno spoštovanje človekovih
pravic ter se borijo proti vsem oblikam 
diskriminacije in nestrpnosti do narodnih 
manjšin, priseljencev, lezbijk, gejev, 
biseksualcev in transseksualcev in drugih 
pripadnikov manjšin;

10. poziva hrvaške oblasti, naj še naprej 
skrbijo za popolno spoštovanje temeljnih
pravic ter se borijo proti vsem oblikam 
diskriminacije in nestrpnosti do narodnih 
manjšin, priseljencev, lezbijk, gejev, 
biseksualcev in transseksualcev in drugih 
pripadnikov manjšin;

Or. en

Predlog spremembe 28
Ivo Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva hrvaške oblasti, naj še naprej 
skrbijo za popolno spoštovanje človekovih 
pravic ter se borijo proti vsem oblikam 
diskriminacije in nestrpnosti do narodnih 
manjšin, priseljencev, lezbijk, gejev, 
biseksualcev in transseksualcev in drugih 
pripadnikov manjšin;

10. poziva hrvaške oblasti, naj še naprej 
skrbijo za popolno spoštovanje človekovih 
pravic ter se borijo proti vsem oblikam 
diskriminacije in nestrpnosti do narodnih 
manjšin, priseljencev, lezbijk, gejev, 
biseksualcev in transseksualcev in drugih 
pripadnikov manjšin; ugotavlja, da 
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nekatere izjave in dejavnosti Katoliške 
cerkve na Hrvaškem ne krepijo evropskih 
standardov in spoštovanja različnih 
manjšin, pri čemer nekateri najvišji 
predstavniki Cerkve v državi redno 
uporabljajo jezik, ki odkrito poziva k 
nestrpnosti do lezbijk, gejev, biseksualcev 
in transseksualcev;

Or. en

Predlog spremembe 29
Tanja Fajon

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva hrvaške oblasti, naj še naprej 
skrbijo za popolno spoštovanje človekovih 
pravic ter se borijo proti vsem oblikam 
diskriminacije in nestrpnosti do narodnih 
manjšin, priseljencev, lezbijk, gejev, 
biseksualcev in transseksualcev in drugih 
pripadnikov manjšin;

10. poziva hrvaške oblasti, naj še naprej 
skrbijo za popolno spoštovanje človekovih 
pravic ter se borijo proti vsem oblikam 
diskriminacije in nestrpnosti do narodnih 
manjšin, priseljencev, lezbijk, gejev, 
biseksualcev in transseksualcev in drugih 
pripadnikov manjšin; poleg tega poziva 
Hrvaško, naj spodbuja okolje, v katerem 
bodo lahko omenjene manjšine (na 
primer lezbijke, geji, biseksualci in 
transseksualci) svobodno izražali svoje 
mnenje in prepričanje v skladu z načeli 
Listine EU o temeljnih pravicah;

Or. en

Predlog spremembe 30
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva hrvaške oblasti, naj še naprej 
skrbijo za popolno spoštovanje človekovih 
pravic ter se borijo proti vsem oblikam 
diskriminacije in nestrpnosti do narodnih 
manjšin, priseljencev, lezbijk, gejev, 
biseksualcev in transseksualcev in drugih 
pripadnikov manjšin;

10. poziva hrvaške oblasti, naj še naprej 
skrbijo za popolno spoštovanje človekovih 
pravic ter se borijo proti vsem oblikam 
diskriminacije in nestrpnosti do narodnih 
manjšin, romske skupnosti, priseljencev, 
lezbijk, gejev, biseksualcev in 
transseksualcev in drugih pripadnikov 
manjšin;

Or. en

Predlog spremembe 31
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva hrvaške oblasti, naj še naprej 
skrbijo za popolno spoštovanje človekovih 
pravic ter se borijo proti vsem oblikam 
diskriminacije in nestrpnosti do narodnih 
manjšin, priseljencev, lezbijk, gejev, 
biseksualcev in transseksualcev in drugih 
pripadnikov manjšin;

10. poziva hrvaške oblasti, naj še naprej 
skrbijo za popolno spoštovanje človekovih 
pravic ter se borijo proti vsem oblikam 
diskriminacije in nestrpnosti do narodnih 
manjšin, priseljencev, lezbijk, gejev, 
biseksualcev in transseksualcev in drugih 
pripadnikov manjšin in ranljivih skupin;

Or. en

Predlog spremembe 32
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. opaža velik napredek na področju 
pravic lezbijk, gejev, biseksualcev in 
transseksualcev, tudi kar zadeva 
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zaposlovanje in položaj transseksualcev;
kljub temu pa poziva Hrvaško, naj 
razmisli o nadaljnjem izboljšanju na tem 
področju, tudi z odpravo zahteve po
operaciji pri postopku administrativne 
zamenjave spola, in naj na vseh dogodkih 
ponosa še naprej zagotavlja ustrezno 
policijsko zaščito;

Or. en

Predlog spremembe 33
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ugotavlja, da je Hrvaška dovolj dobro 
pripravljena za prihodnje upravljanje in 
izvajanje operacij, ki se financirajo iz 
strukturnih in kohezijskega sklada EU; 
poziva vlado, naj še okrepi upravne 
zmogljivosti pristojnih institucij, tudi na 
regionalni in lokalni ravni, v skladu s 
priporočili iz poročila Evropskega 
računskega sodišča za leto 2012; poziva 
vlado, naj naredi vse, kar je v njeni moči, 
da bi omejila tveganje korupcije in zlorabe 
sredstev EU;

11. poziva vlado, naj okrepi upravne 
zmogljivosti pristojnih institucij za 
prihodnje upravljanje in izvajanje operacij, 
ki se financirajo iz strukturnih in 
kohezijskega sklada EU, tudi na regionalni 
in lokalni ravni, v skladu s priporočili iz 
poročila Evropskega računskega sodišča za 
leto 2012; poziva vlado, naj naredi vse, kar 
je v njeni moči, da bi omejila tveganje 
korupcije in zlorabe sredstev EU;

Or. en

Predlog spremembe 34
Libor Rouček

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ugotavlja, da je Hrvaška dovolj dobro 11. ugotavlja, da se Hrvaška dovolj dobro
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pripravljena za prihodnje upravljanje in 
izvajanje operacij, ki se financirajo iz 
strukturnih in kohezijskega sklada EU;
poziva vlado, naj še okrepi upravne 
zmogljivosti pristojnih institucij, tudi na 
regionalni in lokalni ravni, v skladu s 
priporočili iz poročila Evropskega 
računskega sodišča za leto 2012; poziva 
vlado, naj naredi vse, kar je v njeni moči, 
da bi omejila tveganje korupcije in zlorabe 
sredstev EU;

pripravlja za prihodnje upravljanje in 
izvajanje operacij, ki se financirajo iz 
strukturnih in kohezijskega sklada EU;
poziva Hrvaško, naj oblikuje projektno 
strukturo za Evropski sklad za regionalni 
razvoj; spodbuja vlado, naj še okrepi 
upravne zmogljivosti pristojnih institucij, 
tudi na regionalni in lokalni ravni, v skladu 
s priporočili iz poročila Evropskega 
računskega sodišča za leto 2012; poziva 
vlado, naj naredi vse, kar je v njeni moči, 
da bi omejila tveganje korupcije in zlorabe 
sredstev EU;

Or. en

Predlog spremembe 35
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ugotavlja, da je Hrvaška dovolj dobro 
pripravljena za prihodnje upravljanje in 
izvajanje operacij, ki se financirajo iz 
strukturnih in kohezijskega sklada EU;
poziva vlado, naj še okrepi upravne 
zmogljivosti pristojnih institucij, tudi na 
regionalni in lokalni ravni, v skladu s 
priporočili iz poročila Evropskega 
računskega sodišča za leto 2012; poziva 
vlado, naj naredi vse, kar je v njeni moči, 
da bi omejila tveganje korupcije in zlorabe
sredstev EU;

11. ugotavlja, da je Hrvaška dovolj dobro 
pripravljena za prihodnje upravljanje in 
izvajanje operacij, ki se financirajo iz 
strukturnih in kohezijskega sklada EU;
poziva vlado, naj še okrepi upravne 
zmogljivosti pristojnih institucij, tudi na 
regionalni in lokalni ravni, v skladu s 
priporočili iz poročila Evropskega 
računskega sodišča za leto 2012; poziva 
vlado, naj naredi vse, kar je v njeni moči, 
da bi omejila tveganje korupcije, goljufij in
nepravilnosti pri dodeljevanju in uporabi
sredstev EU

Or. en

Predlog spremembe 36
Libor Rouček
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Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. spodbuja Hrvaško, naj izvede nadaljnje 
strukturne reforme, da bo spodbudila 
gospodarsko rast in oživila trg dela; izreka 
pohvalo vladi za odločenost glede
konsolidacije javnih financ in povečanja 
konkurenčnosti;

13. spodbuja Hrvaško, naj izvede nadaljnje 
strukturne reforme, da bo spodbudila 
gospodarsko rast in oživila trg dela; poziva 
vlado, naj za povečanje konkurenčnosti 
nadaljuje politiko konsolidacije javnih 
financ, in pozdravlja sodelovanje Hrvaške 
v evropskem semestru od januarja 2013;

Or. en

Predlog spremembe 37
Bernd Posselt

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. spodbuja Hrvaško, naj izvede nadaljnje 
strukturne reforme, da bo spodbudila 
gospodarsko rast in oživila trg dela; izreka 
pohvalo vladi za odločenost glede 
konsolidacije javnih financ in povečanja 
konkurenčnosti;

13. spodbuja Hrvaško, naj izvede nadaljnje 
strukturne reforme, da bo spodbudila 
gospodarsko rast in oživila trg dela; izreka 
pohvalo Hrvaški za odločenost glede 
konsolidacije javnih financ, povečanja 
konkurenčnosti in ohranjanja stabilnosti 
bančnega sektorja; podpira prizadevanja 
za vključitev Hrvaške v pripravo uredb o 
TEN-T in o instrumentu za povezovanje 
Evrope, da se zagotovi pravočasna in 
učinkovita uporaba sredstev EU za 
izboljšanje hrvaške prometne 
infrastrukture in njenih povezav z 
državami članicami EU in državami v
regiji;

Or. en

Predlog spremembe 38
Nadezhda Neynsky
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Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. spodbuja Hrvaško, naj izvede nadaljnje 
strukturne reforme, da bo spodbudila 
gospodarsko rast in oživila trg dela; izreka 
pohvalo vladi za odločenost glede 
konsolidacije javnih financ in povečanja 
konkurenčnosti;

13. spodbuja Hrvaško, naj izvede nadaljnje 
strukturne reforme, da bo spodbudila 
gospodarsko rast in oživila trg dela; poziva 
vlado, naj v celoti izvaja Akt za mala 
podjetja z ustreznimi ukrepi politike, kot 
so poenostavitev zakonodajnega okvira, 
izboljšanje dostopa do financiranja in 
podpiranje internacionalizacije malih in 
srednjih podjetij; izreka pohvalo vladi za 
odločenost glede konsolidacije javnih 
financ in povečanja konkurenčnosti;

Or. en

Predlog spremembe 39
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da bi bilo treba poseben 
poudarek nameniti socialnim in okoljskim 
razsežnostim gospodarske modernizacije;
spodbuja Hrvaško, na še naprej krepi 
socialni dialog ter brani socialne in 
sindikalne pravice;

14. meni, da bi bilo treba poseben 
poudarek nameniti socialnim in okoljskim 
razsežnostim gospodarske modernizacije;
spodbuja Hrvaško, na še naprej krepi 
socialni dialog ter brani socialne in 
sindikalne pravice; poziva hrvaške oblasti, 
naj se prepričajo, da se pri presoji vpliva 
obsežnih naložbenih projektov na okolje 
zagotavlja preglednost; poziva hrvaške 
oblasti, naj namenijo prednost varstvu 
okolja, zlasti na področju prostorskega 
načrtovanja;

Or. en
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Predlog spremembe 40
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. je zaskrbljen, ker predlagana 
zakonodaja o strateških naložbah ni v 
skladu z evropskimi standardi; poziva 
hrvaško vlado in parlament, naj jo 
popravita tako, da se bodo bolje varovale 
temeljne pravice, zlasti lastninske pravice, 
in okolje;

Or. en

Predlog spremembe 41
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva države članice, naj se za 
prehodne določbe o omejitvi dostopa 
hrvaških delavcev na svoje trge dela 
odločijo na podlagi konkretnih podatkov in 
samo v primerih hudih motenj na teh trgih;

15. v zvezi s prehodnimi ukrepi iz člena 18 
Akta o pristopu poziva države članice, naj
ne omejujejo temeljnih pravic državljanov 
Unije bolj, kot je res potrebno; zlasti 
poziva države članice, naj uporabijo 
prehodne ukrepe za omejevanje prostega 
pretoka oseb izključno na podlagi 
konkretnih podatkov in samo v primerih 
hudih motenj na trgih dela; opozarja, da je 
omejevanje dostopa do trgov dela držav 
članic v prehodnih obdobjih po prejšnjih 
širitvah škodilo državam članicam, ki so te 
omejitve uvedle;

Or. en
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Predlog spremembe 42
Libor Rouček

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva vlado, naj zagotovi, da bodo 
cilji za mejno policijo za leto 2012 
izpolnjeni in da bo gradnja mejnih 
prehodov v neumskem koridorju čim prej 
dokončana;

16. poziva vlado, naj zagotovi, da bo 
gradnja mejnih prehodov v neumskem 
koridorju čim prej dokončana;

Or. en

Predlog spremembe 43
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. spodbuja Hrvaško, naj si na domačem 
ozemlju bolj prizadeva za pregon vojnih 
zločinov, v skladu s sprejeto strategijo o 
nekaznovanju; odločno poziva Hrvaško in 
Srbijo, naj v dobri veri sodelujeta pri 
pregonu vojnih zločincev, da bi dosegli 
pravičnost in resnično spravo v tej regiji;

18. poziva Hrvaško, naj si na domačem 
ozemlju bolj prizadeva za pregon vojnih 
zločinov, v skladu s sprejeto strategijo o 
nekaznovanju, da bo hitro odpravila 
preostale pomanjkljivosti, ki jih je 
ugotovila Komisija; odločno poziva 
Hrvaško in Srbijo, naj v dobri veri 
sodelujeta pri pregonu vojnih zločincev, da 
bi dosegli pravičnost in resnično spravo v 
tej regiji; je zaskrbljen v zvezi s tem zaradi 
morebitnih negativnih posledic zakona o 
razveljavitvi nekaterih pravnih aktov 
sodnih organov nekdanje jugoslovanske 
ljudske armade, nekdanje Socialistične 
federativne republike Jugoslavije in 
Republike Srbije;

Or. en
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Predlog spremembe 44
Ivo Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. spodbuja Hrvaško, naj si na domačem 
ozemlju bolj prizadeva za pregon vojnih 
zločinov, v skladu s sprejeto strategijo o 
nekaznovanju; odločno poziva Hrvaško in 
Srbijo, naj v dobri veri sodelujeta pri 
pregonu vojnih zločincev, da bi dosegli 
pravičnost in resnično spravo v tej regiji;

18. poziva Hrvaško, naj si na domačem 
ozemlju bolj prizadeva za pregon vojnih 
zločinov, v skladu s sprejeto strategijo o 
nekaznovanju; odločno poziva Hrvaško in 
Srbijo, naj v dobri veri sodelujeta pri 
pregonu vojnih zločincev, da bi dosegli 
pravičnost in resnično spravo v tej regiji;

Or. en

Predlog spremembe 45
Alojz Peterle

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. spodbuja Hrvaško, naj si na domačem 
ozemlju bolj prizadeva za pregon vojnih 
zločinov, v skladu s sprejeto strategijo o 
nekaznovanju; odločno poziva Hrvaško in 
Srbijo, naj v dobri veri sodelujeta pri 
pregonu vojnih zločincev, da bi dosegli 
pravičnost in resnično spravo v tej regiji;

18. poziva Hrvaško, naj si na domačem 
ozemlju bolj prizadeva za pregon vojnih 
zločinov, v skladu s sprejeto strategijo o 
nekaznovanju; odločno poziva Hrvaško in 
Srbijo, naj v dobri veri sodelujeta pri 
pregonu vojnih zločincev, da bi dosegli 
pravičnost in resnično spravo v tej regiji;

Or. en

Predlog spremembe 46
Tanja Fajon

Predlog resolucije
Odstavek 18
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18. spodbuja Hrvaško, naj si na domačem 
ozemlju bolj prizadeva za pregon vojnih 
zločinov, v skladu s sprejeto strategijo o 
nekaznovanju; odločno poziva Hrvaško in 
Srbijo, naj v dobri veri sodelujeta pri 
pregonu vojnih zločincev, da bi dosegli 
pravičnost in resnično spravo v tej regiji;

18. poziva Hrvaško, naj si na domačem 
ozemlju bolj prizadeva za pregon vojnih 
zločinov, v skladu s sprejeto strategijo o 
nekaznovanju; odločno poziva Hrvaško in 
Srbijo, naj v dobri veri sodelujeta pri 
pregonu vojnih zločincev, da bi dosegli 
pravičnost in resnično spravo v tej regiji.

Or. en

Predlog spremembe 47
Libor Rouček

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. spodbuja Hrvaško, naj si na domačem 
ozemlju bolj prizadeva za pregon vojnih 
zločinov, v skladu s sprejeto strategijo o 
nekaznovanju; odločno poziva Hrvaško in 
Srbijo, naj v dobri veri sodelujeta pri 
pregonu vojnih zločincev, da bi dosegli 
pravičnost in resnično spravo v tej regiji;

18. spodbuja Hrvaško, naj še naprej 
sodeluje z Mednarodnim kazenskim 
sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo in si na 
domačem ozemlju bolj prizadeva za
preiskovanje in pregon vojnih zločinov, v 
skladu s sprejeto strategijo o nekaznovanju;
odločno poziva Hrvaško in Srbijo, naj v 
dobri veri sodelujeta pri pregonu vojnih 
zločincev, da bi dosegli pravičnost in 
resnično spravo v tej regiji;

Or. en

Predlog spremembe 48
Ivo Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. spodbuja hrvaške oblasti, naj še naprej 
posvečajo posebno pozornost pravicam in 

19. želi spomniti hrvaške oblasti na 
njihovo pravno obveznost, da spoštujejo 
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socialnim pogojem pri vračanju beguncev 
in razseljenih oseb, v skladu s cilji 
sarajevske deklaracije;

pravice vračajočih se beguncev in 
razseljenih oseb, zlasti tako, da poiščejo 
učinkovite rešitve za odprta lastniška in 
stanovanjska vprašanja in ustvarijo 
potrebne materialne in socialne pogoje za 
organizacijo in nemoteno vrnitev srbskega 
prebivalstva, ki je prisilno ali prostovoljno 
zapustilo Hrvaško med vojno ali po koncu 
vojaških operacij;

Or. en

Predlog spremembe 49
Tanja Fajon

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. spodbuja hrvaške oblasti, naj še naprej 
posvečajo posebno pozornost pravicam in 
socialnim pogojem pri vračanju beguncev 
in razseljenih oseb, v skladu s cilji 
sarajevske deklaracije;

19. poziva hrvaške oblasti, naj še naprej 
posvečajo posebno pozornost pravicam in 
socialnim pogojem pri vračanju beguncev 
in razseljenih oseb, v skladu s cilji 
sarajevske deklaracije; še vedno podpira 
pobudo RECOM (regionalna komisija za 
resnico in spravo) za iskanje načinov 
priznavanja trpljenja in spoštovanja 
pravice vseh žrtev vojnih zločinov do 
resnice in pravičnosti;

Or. en

Predlog spremembe 50
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. spodbuja Hrvaško, naj prevzame 
aktivno vlogo v procesu stabilizacije in 
evropskega povezovanja 

20. spodbuja Hrvaško, naj prevzame 
aktivno vlogo v procesu stabilizacije in 
evropskega povezovanja 
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zahodnobalkanskih držav; je prepričan, da
so izkušnje in znanje Hrvaške, pridobljeni
med reformami in pripravami na pristop,
izrednega pomena za druge države 
prosilke in države, ki si želijo članstva v 
EU;

zahodnobalkanskih držav; je prepričan, da
je Hrvaška med reformami in pripravami 
na pristop pridobila izkušnje in znanje,
poziva Hrvaško, naj te izkušnje in znanje 
deli z drugimi kandidatkami in 
morebitnimi kandidatkami;

Or. en

Predlog spremembe 51
Tanja Fajon

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. spodbuja Hrvaško, naj prevzame 
aktivno vlogo v procesu stabilizacije in 
evropskega povezovanja 
zahodnobalkanskih držav; je prepričan, da 
so izkušnje in znanje Hrvaške, pridobljeni 
med reformami in pripravami na pristop, 
izrednega pomena za druge države prosilke 
in države, ki si želijo članstva v EU;

20. spodbuja Hrvaško, naj prevzame 
aktivno vlogo v procesu stabilizacije in 
evropskega povezovanja 
zahodnobalkanskih držav; je prepričan, da 
so izkušnje in znanje Hrvaške, pridobljeni 
med reformami in pripravami na pristop, 
izrednega pomena za druge države prosilke 
in države, ki si želijo članstva v EU, in da 
bo Hrvaška te izkušnje in znanje delila z 
državami Zahodnega Balkana ter še 
naprej krepila regionalno sodelovanje, 
med drugim v skladu s procesom Brdo;

Or. en

Predlog spremembe 52
Libor Rouček

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. spodbuja Hrvaško, naj prevzame 
aktivno vlogo v procesu stabilizacije in 
evropskega povezovanja 
zahodnobalkanskih držav; je prepričan, da 

20. spodbuja Hrvaško, naj prevzame 
aktivno vlogo v procesu stabilizacije in 
evropskega povezovanja 
zahodnobalkanskih držav; je prepričan, da 
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so izkušnje in znanje Hrvaške, pridobljeni 
med reformami in pripravami na pristop, 
izrednega pomena za druge države prosilke 
in države, ki si želijo članstva v EU;

so izkušnje in znanje Hrvaške, pridobljeni 
med reformami in pripravami na pristop, 
izrednega pomena za druge države prosilke 
in države, ki si želijo članstva v EU; meni, 
da je vloga Hrvaške kot regionalne 
akterke pri spodbujanju evropskih vrednot 
in nadaljnje širitve pogojena z dobrimi 
sosedskimi odnosi in zavzemanjem za 
spravo;

Or. en

Predlog spremembe 53
Tanja Fajon

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

poziva Hrvaško in njene sosede, naj se 
dejavno vključijo v reševanje preostalih
spornih dvostranskih vprašanj;znova 
opozarja, da nerešenih dvostranskih 
vprašanj nihče ne bi smel izrabljati za 
oviranje procesa pridruževanja sedanjih in 
prihodnjih držav prosilk;

21. poziva Hrvaško, naj se dejavno vključi
v reševanje preostalih vprašanj, zlasti v 
zvezi z nasledstvom, v skladu z 
mednarodnimi zavezami, načelom dobrih 
sosedskih odnosov in regionalnega 
sodelovanja; poleg tega znova opozarja, da
se je Hrvaška zavezala k temu, da
nerešenih dvostranskih vprašanj nihče ne bi 
smel izrabljati za oviranje procesa 
pridruževanja držav kandidatk;

Or. en

Predlog spremembe 54
Alojz Peterle

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Hrvaško in njene sosede, naj se 
dejavno vključijo v reševanje preostalih
spornih dvostranskih vprašanj; znova 

21. poziva Hrvaško, naj se dejavno vključi
v reševanje preostalih vprašanj v skladu z 
mednarodnimi zavezami, načeli dobrih 
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opozarja, da nerešenih dvostranskih 
vprašanj nihče ne bi smel izrabljati za 
oviranje procesa pridruževanja sedanjih in 
prihodnjih držav prosilk;

sosedskih odnosov in regionalnega 
sodelovanja; znova opozarja, da se je
Hrvaška zavezala k temu, da nerešenih 
dvostranskih vprašanj nihče ne bi smel 
izrabljati za oviranje procesa pridruževanja 
sedanjih in prihodnjih držav prosilk;

Or. en

Predlog spremembe 55
Ivo Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Hrvaško in njene sosede, naj se 
dejavno vključijo v reševanje preostalih 
spornih dvostranskih vprašanj; znova 
opozarja, da nerešenih dvostranskih 
vprašanj nihče ne bi smel izrabljati za 
oviranje procesa pridruževanja sedanjih in 
prihodnjih držav prosilk;

21. poziva Hrvaško, naj se dejavno vključi
v reševanje preostalih spornih dvostranskih 
vprašanj; znova opozarja, da nerešenih 
dvostranskih vprašanj nihče ne bi smel 
izrabljati za oviranje procesa pridruževanja 
sedanjih in prihodnjih držav prosilk;

Or. en

Predlog spremembe 56
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Hrvaško in njene sosede, naj se 
dejavno vključijo v reševanje preostalih 
spornih dvostranskih vprašanj; znova 
opozarja, da nerešenih dvostranskih 
vprašanj nihče ne bi smel izrabljati za 
oviranje procesa pridruževanja sedanjih in 
prihodnjih držav prosilk;

21. poziva Hrvaško in njene sosede, naj se 
dejavno vključijo v reševanje preostalih 
spornih dvostranskih vprašanj; znova 
opozarja, da nerešenih dvostranskih 
vprašanj nihče ne bi smel izrabljati za 
oviranje procesa pridruževanja sedanjih in 
prihodnjih držav prosilk, in zato poziva 
hrvaške oblasti, naj v celoti izvajajo 
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deklaracijo o spodbujanju evropskih 
vrednot v jugovzhodni Evropi, ki jo je 21. 
oktobra sprejel hrvaški parlament; poziva 
vse države v tej regiji, naj nemudoma 
sprejmejo in uresničijo podobna stališča;
poziva Komisijo, naj pri tem vsem 
državam v regiji pomaga z uvedbo 
arbitražnega mehanizma za dvostransko 
reševanje sporov, s katerim bi omogočili 
pregledno in pravično obravnavanje 
pomembnih sporov brez oviranja procesa 
pristopnih pogajanj in ratifikacije 
pristopne pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 57
Nadezhda Neynsky

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Hrvaško in njene sosede, naj se 
dejavno vključijo v reševanje preostalih 
spornih dvostranskih vprašanj; znova 
opozarja, da nerešenih dvostranskih 
vprašanj nihče ne bi smel izrabljati za 
oviranje procesa pridruževanja sedanjih in 
prihodnjih držav prosilk;

21. poziva Hrvaško in njene sosede, naj se 
dejavno vključijo v reševanje preostalih 
spornih dvostranskih vprašanj; v zvezi s 
tem pozdravlja ukrepe, ki sta jih sprejeli 
hrvaška in srbska vlada za normalizacijo 
odnosov, in poziva obe državi, naj 
okrepita sodelovanje; upa tudi, da bosta 
Slovenija in Hrvaška na konstruktiven 
način rešili spor med njima; znova 
opozarja, da nerešenih dvostranskih 
vprašanj nihče ne bi smel izrabljati za 
oviranje procesa pridruževanja sedanjih in 
prihodnjih držav prosilk;

Or. en

Predlog spremembe 58
Bernd Posselt
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Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Hrvaško in njene sosede, naj se 
dejavno vključijo v reševanje preostalih 
spornih dvostranskih vprašanj; znova 
opozarja, da nerešenih dvostranskih 
vprašanj nihče ne bi smel izrabljati za 
oviranje procesa pridruževanja sedanjih in 
prihodnjih držav prosilk;

21. poziva Hrvaško in njene sosede, naj se 
dejavno vključijo v reševanje preostalih 
spornih dvostranskih vprašanj; znova 
opozarja, da nerešenih dvostranskih 
vprašanj nihče ne bi smel izrabljati za 
oviranje procesa pridruževanja sedanjih in 
prihodnjih držav prosilk; v zvezi s tem 
poziva vse države članice, vključno z 
vsemi sosednjimi državami, naj 
pravočasno ratificirajo pogodbo o 
pristopu Hrvaške;

Or. en

Predlog spremembe 59
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Hrvaško in njene sosede, naj se 
dejavno vključijo v reševanje preostalih 
spornih dvostranskih vprašanj; znova 
opozarja, da nerešenih dvostranskih 
vprašanj nihče ne bi smel izrabljati za 
oviranje procesa pridruževanja sedanjih in 
prihodnjih držav prosilk;

21. poziva Hrvaško in njene sosede, naj se 
dejavno vključijo v reševanje preostalih 
spornih dvostranskih vprašanj; znova 
opozarja, da nerešenih dvostranskih 
vprašanj nihče ne bi smel izrabljati za 
oviranje procesa pridruževanja sedanjih in 
prihodnjih držav prosilk, spodbuja 
Hrvaško, naj ima pri regionalnem 
sodelovanju še naprej konstruktivno 
vlogo;

Or. en

Predlog spremembe 60
Bernd Posselt
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Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. je seznanjen z dejavnostmi in 
konstruktivnim prispevkom hrvaških 
poslancev opazovalcev v Evropskem 
parlamentu in z veseljem pričakuje 
poslance iz Hrvaške, ko bo ta država 1. 
julija pristopila k EU;

Or. en

Predlog spremembe 61
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. ceni delo Komisije, ki je Hrvaško 
usmerjala v pridružitvenem procesu;
poziva Komisijo, naj oceni dosežke tega
procesa in oblikuje politična priporočila za 
prihodnje države prosilke, na primer glede 
uporabe celovitega mehanizma za 
spremljanje v obdobju med zaključkom 
pogajanj in dejanskim pristopom;

22. ceni delo Komisije, ki je Hrvaško 
usmerjala v pridružitvenem procesu;
poziva Komisijo, naj oceni dosežke tega 
procesa in oblikuje politična priporočila za 
prihodnje države prosilke, na primer glede 
uporabe celovitega mehanizma za 
spremljanje v obdobju med zaključkom 
pogajanj in dejanskim pristopom; poziva 
Komisijo, naj oceni vključevanje civilne 
družbe in parlamenta v celotnem 
pristopnem procesu, da bo pridobila 
spoznanja za sedanja in prihodnja 
pogajanja; v zvezi s tem zlasti poziva 
Komisijo, naj pripravi predloge za boljše 
vključevanje civilne družbe in 
parlamentov držav kandidatk v pristopni 
proces;

Or. en
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Predlog spremembe 62
Tanja Fajon

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. spodbuja oblasti, naj spodbujajo 
svobodo izražanja, vključno s svobodo in 
pluralnostjo medijev; je seznanjen, da je 
bil julija 2012 sprejet nov zakon o javni 
radioteleviziji; spodbuja oblasti, naj si še 
naprej prizadevajo in zagotovijo 
neodvisnost javnih radiotelevizijskih 
postaj, ki ne bodo pod političnim ali 
ekonomskim pritiskom, ter povečajo 
njihovo preglednost;

Or. en


