
 

AM\1125576CS.docx  PE603.746v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

10.5.2017 A8-0063/7 

Pozměňovací návrh  7 

 Harald Vilimsky  

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0063/2017 

David McAllister 

Zpráva Komise o Srbsku za rok 2016 

2016/2311(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že Srbsko 

učinilo významný krok v normalizaci 

vztahů s Kosovem, který vyústil do 

podepsání první dohody o zásadách 

normalizace vztahů ze 19. dubna 2013 

a dohod ze srpna 2015, že je však v tomto 

ohledu zapotřebí ještě mnohé učinit; 

vzhledem k tomu, že je naléhavě třeba 

učinit další kroky s cílem zabývat se všemi 

nevyřešenými otázkami mezi těmito dvěma 

zeměmi, pokročit v nich a vyřešit je; 

C. vzhledem k tomu, že nezávislost 

Kosova oficiálně uznalo 114 zemí, včetně 

110 ze 193 (57 %) členských států 

Organizace spojených národů (OSN); 

vzhledem k tomu, že jednostranné 

vyhlášení nezávislosti Kosova zatím 

neuznalo pět členských států EU; 

vzhledem k tomu, že První dohoda 

o zásadách normalizace vztahů s Kosovem 

ze dne 19. dubna 2013 a dohoda ze srpna 

2015 by neměly být tudíž považovány za 

platné; vzhledem k tomu, že EU by tudíž 

měla považovat otázku Kosova za 

záležitost spadající do pravomocí každého 

členského státu a zároveň respektovat 

územní celistvost a svrchovanost Srbska; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/8 

Pozměňovací návrh  8 

 Harald Vilimsky  

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0063/2017 

David McAllister 

Zpráva Komise o Srbsku za rok 2016 

2016/2311(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. připomíná významnou úlohu 

nezávislých regulačních orgánů, jako jsou 

např. úřad veřejného ochránce práv, 

komisař pro informace veřejného 

významu a ochranu osobních údajů, 

státní kontrolní úřad, protikorupční úřad 

a protikorupční rada, kterou plní při 

zajišťování dohledu nad exekutivou a její 

odpovědnosti; zdůrazňuje, že je nutné 

zajistit transparentnost a veřejnou 

odpovědnost státních orgánů; vyzývá 

příslušné orgány, aby v plném rozsahu 

chránily nezávislost těchto regulačních 

orgánů, aby jim při jejich práci 

poskytovaly maximální politickou 

a administrativní podporu a zajistily 

náležité zohledňování jejich doporučení; 

vyzývá tyto orgány, aby přestaly na adresu 

veřejného ochránce práv směřovat různá 

obvinění a upustily od nepodložených 

politických útoků na jeho úřad; 

 připomíná, že je důležité 

respektovat svrchovanost Srbska, a žádá 

zrušení úřadu veřejného ochránce práv, 

který je nevolenou politickou funkcí, 

a proto nemůže zasahovat do 

rozhodovacího procesu na místní úrovni; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/9 

Pozměňovací návrh  9 

 Harald Vilimsky  

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0063/2017 

David McAllister 

Zpráva Komise o Srbsku za rok 2016 

2016/2311(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. zdůrazňuje, že právní 

a institucionální rámec pro dodržování 

mezinárodního práva v oblasti lidských 

práv již existuje; zdůrazňuje, že je tedy 

nezbytné zajistit jeho důsledné provádění 

v celé zemi; konstatuje, že je třeba nadále 

vytrvat v úsilí o zlepšení situace osob 

náležících ke zranitelným skupinám, 

včetně Romů, osob se zdravotním 

postižením, osob trpících HIV/AIDS, osob 

z komunity LGBT, migrantů, žadatelů 

o azyl a etnických menšin; zdůrazňuje, že 

je nutné, aby srbské orgány, všechny 

politické strany a osobnosti veřejného 

života pomáhaly v Srbsku vytvářet klima 

tolerance a inkluze; vyzývá orgány, aby 

zajistily řádné uplatňování přijatých 

antidiskriminačních právních předpisů, 

zejména předpisů týkajících se trestných 

činů z nenávisti; vyjadřuje znepokojení 

nad zákonem o právech civilních obětí 

války, jenž vylučuje určité skupiny obětí 

násilí páchaného během konfliktu, 

a vyzývá příslušné orgány, aby provedly 

přezkum tohoto zákona; 

19. zdůrazňuje, že právní 

a institucionální rámec pro dodržování 

mezinárodního práva v oblasti lidských 

práv již existuje; zdůrazňuje, že je tedy 

nezbytné zajistit jeho důsledné provádění 

v celé zemi; konstatuje, že je třeba nadále 

vytrvat v úsilí o zlepšení situace osob 

náležících ke zranitelným skupinám, 

včetně etnických menšin; zdůrazňuje, že je 

nutné, aby srbské orgány, všechny 

politické strany a osobnosti veřejného 

života pomáhaly v Srbsku vytvářet klima 

tolerance a inkluze; vyzývá orgány, aby 

zajistily řádné uplatňování přijatých 

antidiskriminačních právních předpisů, 

zejména předpisů týkajících se trestných 

činů z nenávisti; konstatuje, že podle 

srbské vlády se v červnu 2016 nacházelo 

na území Srbska 20 334 uprchlíků 

z Chorvatska, 9 080 uprchlíků z Bosny 

a Hercegoviny a 203 140 uprchlíků 

z Kosova; zdůrazňuje, že podle Úřadu 

vysokého komisaře OSN pro uprchlíky 

zůstává Srbsko po konfliktech z 90. let 

minulého století na prvním místě 

v Evropě, pokud jde o otázku nucené 

migrace, jakož i jednou z pěti zemí na 

světě s nejdéle trvající uprchlickou 

situací; připomíná, že chce-li EU 

respektovat svrchovanost Srbska, nesmí 

zasahovat do jeho právních předpisů, 
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včetně zákona o právech civilních obětí 

války; 

Or. en 

 

 

 


