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C. arvestades, et Serbia on teinud 

olulisi samme suhete normaliseerimiseks 

Kosovoga, mille tulemusel sõlmiti 19. 

aprillil 2013 esimene kokkulepe suhete 

normaliseerimise põhimõtete kohta ja 

2015. aasta augusti kokkulepped, kuid 

sellel alal on veel palju teha; arvestades, et 

kõikide kahe riigi vaheliste lahendamata 

küsimustega tegelemiseks, nende 

edendamiseks ja lahendamiseks on 

kiiresti vaja astuda uusi samme; 

C. arvestades, et Kosovot on iseseisva 

riigina diplomaatiliselt tunnustanud 114 

riiki, sealjuures 193 ÜRO liikmesriigist 

110 (57 %); arvestades, et Kosovo 

ühepoolset iseseisvust ei ole veel 

tunnustanud viis ELi liikmesriiki; 

arvestades, et seetõttu ei tohiks lugeda 

kehtivaks 19. aprillil 2013. aastal sõlmitud 

esimest kokkulepet suhete 

normaliseerimise põhimõtete kohta ja 

2015. aasta augusti kokkuleppeid; 

arvestades, et EL peaks seepärast Kosovo-

küsimust pidama iga liikmesriigi riikliku 

tasandi pädevusse kuuluvaks, austades 

Serbia territoriaalset terviklikkust ja 

suveräänsust; 

Or. en 
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17. rõhutab veel kord, kui oluline on 

sõltumatute reguleerivate asutuste, nagu 

ombudsmani, riikliku tähtsusega teabe ja 

isikuandmete kaitse eest vastutava 

voliniku, riikliku auditeerimisasutuse, 

korruptsioonivastase ameti ja 

korruptsioonivastase nõukogu olemasolu 

täitevvõimu järelevalve ja vastutuse 

tagamisel; rõhutab, et riigiasutuste puhul 

on tähtis läbipaistvus ja vastutus; palub 

ametiasutustel kaitsta täiel määral nende 

reguleerivate asutuste sõltumatust, 

pakkuda nende tööle täielikku poliitilist ja 

halduslikku toetust ning tagada, et nende 

soovitusi nõuetekohaselt järgitaks; kutsub 

ametivõime üles hoiduma ombudsmani 

vastu suunatud süüdistustest ja 

põhjendamatutest poliitilistest 

rünnakutest; 

17. rõhutab veel kord, kui oluline on 

austada Serbia suveräänsust ja nõuab 

ombudsmani isiku rolli vähendamist, sest 

mittevalitud poliitilise isikuna ei tohi ta 

sekkuda kohaliku tasandi 

otsustamisprotsessi; 

Or. en 
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19. rõhutab, et rahvusvahelise 

inimõigustealase õiguse järgimiseks on 

olemas õiguslik ja institutsiooniline 

raamistik; toonitab, et seda tuleb kogu 

riigis järjepidevalt rakendada; märgib, et 

haavatavatesse rühmadesse kuuluvate 

inimeste, sealhulgas romade, puudega 

inimeste, HIVi/AIDSi nakatunud 

inimeste, lesbide, geide, biseksuaalide, 

trans- ja intersooliste inimeste, rändajate, 

varjupaigataotlejate ja etniliste vähemuste 

olukorra parandamiseks on veelgi vaja teha 

pidevaid jõupingutusi; rõhutab, et Serbia 

ametiasutustel, kõikidel erakondadel ja 

avaliku elu tegelastel tuleb Serbias 

edendada sallivat ja kaasavat ühiskonda; 

palub ametiasutustel tagada vastuvõetud 

diskrimineerimisvastaste õigusaktide, 

eelkõige vihakuritegudega seotud 

õigusaktide nõuetekohane rakendamine; 

väljendab muret sõja tsiviilohvrite õigusi 

käsitleva seaduse pärast, millega jäetakse 

seaduse kohaldamisalast välja mõned 

konfliktide ajal aset leidnud vägivalla 

ohvrite rühmad, ning palub 

ametiasutustel see seadus läbi vaadata; 

19. rõhutab, et rahvusvahelise 

inimõigustealase õiguse järgimiseks on 

olemas õiguslik ja institutsiooniline 

raamistik; toonitab, et seda tuleb kogu 

riigis järjepidevalt rakendada; märgib, et 

haavatavatesse rühmadesse kuuluvate 

inimeste, sealhulgas etniliste vähemuste 

olukorra parandamiseks on veelgi vaja teha 

pidevaid jõupingutusi; rõhutab, et Serbia 

ametiasutustel, kõikidel erakondadel ja 

avaliku elu tegelastel tuleb Serbias 

edendada sallivat ja kaasavat ühiskonda; 

palub ametiasutustel tagada vastuvõetud 

diskrimineerimisvastaste õigusaktide, 

eelkõige vihakuritegudega seotud 

õigusaktide nõuetekohane rakendamine; 

märgib, et Serbia valitsuse andmetel viibis 

2016. aasta juunis Serbias endiselt 

pagulasi, kellest 20 334 olid Horvaatiast, 

9 080 Bosniast ja Hertsegoviinast ning 

203 140 Kosovost; rõhutab, et ÜRO 

Pagulaste Ülemvoliniku Ameti andmetel 

on Serbia endiselt pärast 1990. aastate 

konflikte sundrände probleemiga 

Euroopas esirinnas ning see on üks viiest 

peamisest riigist maailmas, kus 

pagulastega seotud olukord on 

pikaleveninud; tuletab meelde, et EL ei 

tohiks Serbia suveräänsust austades 

sekkuda Serbia seadusandlusse, kaasa 

arvatud sõja tsiviilohvrite õigusi 
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