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POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 10, 
který předložil Jelko Kacin za skupinu ALDE

Zpráva A6-0025/2006
Elmar Brok
Strategický dokument v procesu rozšíření (2005)

Návrh usnesení

Bod 54

54. respektuje přání černohorských orgánů uspořádat referendum o nezávislosti, což je 
zcela v souladu s ústavními ustanoveními Srbska a Černé Hory, a uznává, že Černá 
Hora čekala na uspořádání tohoto referenda tři roky; vyzývá orgány Černé Hory, 
aby zajistily, že kampaň bude splňovat mezinárodně uznávané normy, jak je 
stanovila Benátská komise, vybízí orgány v Srbsku, aby do kampaně nezasahovaly a 
naléhá na orgány v Bělehradě i Podgorice, aby zajistily, že jejich televizní stanice a 
hromadné sdělovací prostředky zůstanou po celou dobu průběhu referenda 
objektivní a nestranné;
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 11,
který předložil Jelko Kacin za skupinu ALDE

Zpráva A6-0025/2006
Elmar Brok
Strategický dokument v procesu rozšíření (2005)

Návrh usnesení

Bod 54a (nový)

54a. vyzývá příslušné evropské orgány, aby poskytly volebním orgánům Černé Hory 
nezbytnou podporu a pomohly zajistit mírové a legitimní referendum a plně se 
připravit na oba možné výsledky, tj. ustanovení nezávislosti, pokud by požadovaná 
většina hlasovala pro nezávislost, nebo, v druhém případě, posílení státní unie tak, 
aby byl vytvořen plně fungující a udržitelný stát; bez ohledu na konečný výsledek 
referenda naléhá na orgány obou republik, aby v souvislosti s vyjednáváním Dohody 
o stabilizaci a přidružení úzce a konstruktivně spolupracovaly a aby k dosažení 
úplné hospodářské integrace svých trhů přijaly nezbytná opatření;
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 12,
který předložil Jelko Kacin za skupinu ALDE

Zpráva A6-0025/2006
Elmar Brok
Strategický dokument v procesu rozšíření (2005)

Návrh usnesení

Bod 55

55. poukazuje na významný pokrok, kterého bělehradské orgány v posledním roce 
dosáhly při spolupráci s Mezinárodním soudním tribunálem pro bývalou Jugoslávii 
(ICTY); naléhá však na Srbsko, aby vydalo obžalovaného Ratka Mladice, 
podezřelého ze spáchání válečného zločinu, aby nedošlo k pozastavení vyjednávání 
Dohody o stabilizaci a přidružení, které by s sebou neslo vážné následky nejen pro 
Srbsko, ale i pro Srbsko a Černou Horu a pro tuto oblast obecně; připomíná 
Bělehradu, že je zásadní zajistit, aby vládní politika vůči Mezinárodnímu soudnímu 
tribunálu měla plnou podporu na všech úrovních - správní, policejní, soudní i v 
armádě;
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