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3.2.2010 B7-0067/5 

Alteração  5 

Franziska Katharina Brantner, Heide Rühle 

em nome do Grupo VERTS/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0067/2010 

Hannes Swoboda 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de acompanhamento de 2009 relativo à Croácia 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Observa que, embora exista vontade 

política para combater a corrupção a todos 

os níveis, e apesar de ter sido instituído um 

quadro jurídico para lutar contra a 

corrupção, esta continua a ser generalizada, 

e que as capacidades administrativas dos 

órgãos estatais, nomeadamente a polícia e 

as autoridades de aplicação da lei, 

continuam a ser insuficientes; insta as 

autoridades competentes a lutarem contra 

os casos de corrupção, uma vez que estes 

envolvem quase todos os segmentos da 

sociedade, da economia e do governo, 

incluindo um conjunto de instituições que 

operam principalmente nos domínios da 

saúde, da magistratura, da administração 

local e das empresas; exprime, em 

particular, a sua preocupação face aos 

casos de influência política abusiva sobre a 

justiça; verifica com satisfação os esforços 

acrescidos desenvolvidos pelo primeiro-

ministro e pelo governo para combater a 

corrupção nas empresas estatais, mas 

considera que muito há ainda a fazer para 

fomentar uma cultura de responsabilidade 

política no tocante à corrupção em que 

estejam implicados políticos; 

8. Observa que, embora exista vontade 

política para combater a corrupção a todos 

os níveis, e apesar de ter sido instituído um 

quadro jurídico para lutar contra a 

corrupção, esta continua a ser generalizada, 

e que as capacidades administrativas dos 

órgãos estatais, nomeadamente a polícia e 

as autoridades de aplicação da lei, 

continuam a ser insuficientes; insta as 

autoridades competentes a lutarem contra 

os casos de corrupção, uma vez que estes 

envolvem quase todos os segmentos da 

sociedade, da economia e do governo, 

incluindo um conjunto de instituições que 

operam principalmente nos domínios da 

saúde, da magistratura, da administração 

local, do planeamento urbano, do sector 

da construção civil e das empresas; 

exprime, em particular, a sua preocupação 

face aos casos de influência política 

abusiva sobre a justiça; verifica com 

satisfação os esforços acrescidos 

desenvolvidos pelo primeiro-ministro e 

pelo governo para combater a corrupção 

nas empresas estatais, mas considera que 

muito há ainda a fazer para fomentar uma 

cultura de responsabilidade política no 

tocante à corrupção em que estejam 

implicados políticos; 

Or. en 
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3.2.2010 B7-0067/6 

Alteração  6 

Franziska Katharina Brantner, Heide Rühle 

em nome do Grupo VERTS/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0067/2010 

Hannes Swoboda 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de acompanhamento de 2009 relativo à Croácia 

Proposta de resolução 

N.º 19-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  19-A. Manifesta a sua apreensão pela 

hostilidade existente em relação à minoria 

lésbica, gay, bissexual e transexual 

(LGBT) na Croácia, de que são 

testemunho recente os ataques homófobos 

a participantes na marcha do orgulho 

gay, em Zagreb; insta as autoridades 

croatas a condenarem e a perseguirem 

judicialmente o ódio e a violência de 

natureza política tendo por alvo qualquer 

minoria; convida o governo croata a 

aplicar e a fazer cumprir a lei contra a 

discriminação; 

Or. en 
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3.2.2010 B7-0067/7 

Alteração  7 

Franziska Katharina Brantner, Heide Rühle 

em nome do Grupo VERTS/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0067/2010 

Hannes Swoboda 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de acompanhamento de 2009 relativo à Croácia 

Proposta de resolução 

N.º 30-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  30-A. Insta o governo croata a 

reconsiderar e a redefinir a sua política 

energética, recentemente adoptada, que 

depende fortemente dos combustíveis 

fósseis e da energia nuclear; recorda ao 

governo croata que deve respeitar os 

objectivos climáticos fixados pela UE em 

matéria de redução das emissões; insta o 

governo croata a fomentar a produção de 

electricidade através de fontes renováveis 

e a proceder a uma profunda revisão do 

seu quadro regulamentar, que se encontra 

actualmente bloqueado pelo fornecedor 

estatal de electricidade (HEP); 

Or. en 
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3.2.2010 B7-0067/8 

Alteração  8 

Franziska Katharina Brantner, Heide Rühle 

em nome do Grupo VERTS/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0067/2010 

Hannes Swoboda 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de acompanhamento de 2009 relativo à Croácia 

Proposta de resolução 

N.º 31-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  31-A. Solicita ao Governo croata e ao seu 

Ministério do Ambiente que reconsiderem 

a sua decisão relativa à acção judicial 

interposta contra a organização 

ambientalista Zelena akcija/Amigos da 

Terra da Croácia; insta o Governo croata 

a respeitar plenamente os critérios de 

Copenhaga em matéria de liberdade de 

expressão e de liberdades cívicas; 

Or. en 

 

 

 


