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8. 3. 2006 A6-0025/20

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 20,
který předložil Elmar Brok za skupinu PPE-DE

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

Návrh usnesení

Bod 35

35. uznává, že bylo dosaženo pokroku na poli regionální spolupráce jak ve vztazích 
Chorvatska se sousedními zeměmi, tak v regionálních iniciativách; zastává názor, že 
je třeba vyvinout vyšší úsilí k vyřešení pokračujících bilaterálních problémů, 
zejména problémů souvisejících s hranicemi a vlastnickými vztahy; žádá Chorvatsko 
a Slovinsko, aby řešily své bilaterální problémy v atmosféře dobrých sousedských 
vztahů a vzájemného respektu; vyjadřuje politování nad skutečností, že i přes 
(vypouští se)  rozhodnutí chorvatské vlády zaslat Parlamentu k ratifikaci návrh dohody 
o státních hranicích mezi Chorvatskou republikou a Bosnou a Hercegovinou, nemůže 
být dohoda vzhledem k nesouhlasu Srbské republiky s některými jejími aspekty  
ratifikována; vybízí vlády obou zemí, aby v zájmu konečného urovnání problémů 
souvisejících s hranicemi vyvinuly diplomatické úsilí; 
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 21,
který předložil Elmar Brok za skupinu PPE-DE

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

Návrh usnesení

Bod 41

41. s uspokojením bere na vědomí pokrok dosažený Bývalou jugoslávskou republikou 
Makedonií při přejímání standardů a právních předpisů EU; vyjadřuje znepokojení nad 
průtahy v takových oblastech, jako je volný pohyb zboží, právo na duševní vlastnictví, 
politika hospodářské soutěže a finanční kontrola; společně s Komisí naléhavě žádá 
orgány Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, aby zvýšily úsilí k provedení 
právních předpisů v některých klíčových oblastech, včetně soudnictví a vnitřních věcí, 
a provedly doporučení OBSE/ODHIR do příštích parlamentních voleb; zdůrazňuje, že 
je třeba v tomto ohledu zajistit, aby volební komise a její vedlejší orgány byly zcela 
nezávislé na jakémkoli politickém vlivu a současně aby i nadále dbaly na zájmy a 
postoje všech politických stran;
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 22,
který předložil Elmar Brok za skupinu PPE-DE

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

Návrh usnesení

Bod 51

51. vítá rozhodnutí Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy zahájit jednání o 
Dohodě o stabilizaci a přidružení s Bosnou a Hercegovinou, ale žádá orgány Bosny a 
Hercegoviny, s podporou Komise a nastupujícího vysokého zástupce, aby revidovaly 
daytonská ústavní ustanovení dalším upevňováním státních orgánů a zároveň zajistily, 
aby převody pravomocí v oblasti soudnictví, obrany a policie byly doprovázeny 
odpovídajícími finančními přesuny; zdůrazňuje, že takové ústavní reformy musí 
usilovat o spojení demokracie a účinnosti s reprezentativností a mnohonárodnostní 
povahou; s politováním konstatuje, že jednání napříč politickým spektrem o 
ústavních reformách země uvízly na mrtvém bodě a vyzývá nového Vysokého 
zástupce, aby využil svých možností a napomohl k obnovení tohoto procesu;  
připomíná orgánům Bosny a Hercegoviny, že pro jednání o Dohodě o stabilitě a 
přidružení s Unií je nadále základním požadavkem plná spolupráce s Mezinárodním 
trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii; 
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 23,
který předložil Elmar Brok za skupinu PPE-DE

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

Návrh usnesení

Bod 52

52. připomíná prohlášení bývalého Vysokého zástupce, že Bosna a Hercegovina konečně 
překročila Dayton a rozhodně vykročila k Evropě; vítá usnesení, s kterým vystoupil 
pan Schwarz Schilling na pomoc této zemi při dosahování zásadního politického, 
sociálního a hospodářského pokroku; věří, že v této zásadní fázi budou programy 
pomoci Společenství a mise v rámci společné bezpečnostní a zahraniční politiky úzce 
koordinovány; vyzývá proto významné činitele EU, aby podnikli příslušné kroky a 
zajistila, že Evropská unie bude vyjadřovat jednotné stanovisko;

Or. en



AM\605778CS.doc PE 369.615v01

CS CS

8. 3. 2006 A6-0025/24

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 24,
který předložil Elmar Brok za skupinu PPE-DE

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

Návrh usnesení

Bod 54

54. respektuje přání černohorských orgánů předložit lidovému hlasování, v souladu s 
ústavními ustanoveními Srbska a Černé Hory a evropskými standardy, otázku 
postavení Černé Hory ve státní unii; je si jist, že vláda a opozice budou úspěšné s 
pomocí Evropské unie v roli prostředníka a že společně určí termíny a postupy pro 
konání referenda tak, aby výsledek byl zcela legitimní, a to na národní i 
mezinárodní úrovni; bez ohledu na konečný výsledek vybízí orgány obou republik, 
aby úzce a konstruktivně spolupracovaly v rámci jednání o Dohodě o stabilizaci a 
přidružení a aby přijaly opatření požadovaná k dosažení plné ekonomické integrace 
svých příslušných trhů;
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 25,
který předložil Elmar Brok za skupinu PPE-DE

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

Návrh usnesení

Bod 55

55. oceňuje, že bělehradské orgány dosáhly významného pokroku při spolupráci s 
Mezinárodním soudním tribunálem pro bývalou Jugoslávii;  podporuje a opakuje 
výzvu hlavní žalobkyně Carly Del Ponte, aby bývalý velitel Ratko Mladic a Radovan 
Karadczic byli neprodleně vydáni Mezinárodnímu soudnímu tribunálu (ICTY); 
opakuje, že plná a aktivní spolupráce s Mezinárodním soudním tribunálem je 
základním předpokladem pro pokračování ve vyjednávání Dohody o stabilizaci a 
přidružení; naléhá proto na srbské orgány, aby nepromarnily příležitost, která jim 
byla nabídnuta a aby rozhodně pokračovaly ve své politice další evropské integrace; 
připomíná jim (vypouští se), 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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který předložil Elmar Brok za skupinu PPE-DE

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

Návrh usnesení

Bod 56

56. vítá skutečnost, že první vyjednávací rozhovory se konaly v atmosféře  vzájemné 
úcty; je však znepokojen tím, že jak je popsáno ve zprávě zvláštního zpravodaje, 
(vypouští se) situace vztahů mezi etniky a práva menšin, zejména pokud jde o srbskou 
a romskou menšinu, je i nadále „bezútěšná;( vypouští se) vyzývá dočasné orgány 
samosprávy, aby v rámci rozhovorů o decentralizaci předložily návrhy na vyřešení 
tohoto problému;
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 27,
který předložil Elmar Brok za skupinu PPE-DE

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

Návrh usnesení

Bod 58

58. připomíná, že uzavření jednání o postavení Kosova je podmíněno plným souladem se 
standardy OSN a souhlasí s Radou, že řešením otázky postavení Kosova může být 
pouze multietnické Kosovo, kde mohou všichni občané volně žít, pracovat a cestovat, 
a zároveň Kosovo, jehož územní celistvost je zaručena OSN a Evropskou unií; 
zdůrazňuje, že konečné urovnání by mělo být přijatelné pro obyvatele Kosova; 
zastává názor, že tato otázka by měla být zvážena s ohledem na integraci Kosova do 
EU a měla by přispět k posílení míru, bezpečnosti a stability v tomto regionu;
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 28,
který předložil Elmar Brok za skupinu PPE-DE

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

Návrh usnesení

Bod 39

39. vítá rozhodnutí Rady poskytnout Bývalé jugoslávské republice Makedonii postavení 
kandidátské země; považuje to za uznání úsilí, které tato země vyvíjí, aby plně 
uskutečňovala Ochridskou dohodu a vytvořila stabilní, demokratický, 
mnohonárodnostní stát a společnost a aby reformovala svoje soudní a policejní 
struktury a zavedla účinnou tržní ekonomiku;
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