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10.5.2017 A8-0063/7 

Módosítás  7 

Harald Vilimsky 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0063/2017 

David McAllister 

2016. évi jelentés Szerbiáról 

2016/2311(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

C preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

C. mivel Szerbia fontos lépéseket tett 

Koszovóval való kapcsolatainak 

rendezésére, aminek eredményeképpen 
2013. április 19-én létrejött a kapcsolatok 

normalizálását vezérlő elvekről szóló első 

megállapodás, valamint a 2015. augusztusi 

megállapodások, de még mindig sok 

tennivaló van ebben a kérdésben; mivel 

sürgősen további lépésekre van szükség a 

két ország közötti minden függőben lévő 

kérdés kezelése, eredmények elérése és a 

problémák megoldása érdekében; 

C. mivel Koszovót 114 diplomácia 

ismerte el független államként az Egyesült 

Nemzetek (ENSZ) 193 tagállama közül 

110 (57%); mivel öt uniós tagállam még 

nem ismerte el Koszovó egyoldalú 

függetlenségét; mivel ezért a 2013. április 

19-én létrejött, a kapcsolatok 

normalizálását vezérlő elvekről szóló első 

megállapodás, valamint a 2015. augusztusi 

megállapodások nem tekinthetők 

érvényesnek; mivel ezért az EU-nak a 

Koszovóval kapcsolatos kérdést úgy kell 

tekintenie, hogy az a tagállamok állami 

szintű hatáskörébe tartozik, egyúttal pedig 

tiszteletben kell tartania Szerbia területi 

integritását és szuverenitását; 

Or. en 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. ismét hangsúlyozza a független 

szabályozó szervek – többek között az 

ombudsman, a közérdekű adatokért és a 

személyes adatok védelméért felelős biztos, 

az állami számvevőszék, valamint a 

korrupcióellenes ügynökség és a 

korrupcióellenes tanács – fontosságát a 

végrehajtó hatalmi ág felügyeletének és 

elszámoltathatóságának biztosításában; 

hangsúlyozza az állami intézmények 

átláthatóságának és 

elszámoltathatóságának szükségességét; 

felkéri a hatóságokat, hogy teljes 

mértékben védelmezzék e szabályozó 

szervek függetlenségét, munkájukhoz 

nyújtsanak teljes politikai és 

adminisztratív támogatást és biztosítsák 

ajánlásaik megfelelő nyomon követését; 

sürgeti a hatóságokat, hogy 

tartózkodjanak az ombudsman elleni 

vádaskodásoktól és alaptalan politikai 

támadásoktól; 

17. ismét hangsúlyozza, hogy fontos 

Szerbia szuverenitásának tiszteletben 

tartása, és felszólít az ombudsman 

szerepének megszüntetésére, aki nem 

választott politikai szereplőként nem 

avatkozhat bele egy helyi döntéshozatali 

folyamatba; 

Or. en 
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19 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

19. kiemeli, hogy létrejött az emberi 

jogok nemzetközi jogának betartásához 

szükséges jogszabályi és intézményi keret; 

hangsúlyozza, hogy az egész országra 

kiterjedő következetes végrehajtásra van 

szükség; megállapítja, hogy a 

veszélyeztetett csoportokhoz tartozó 

személyek, többek között a romák, a 

fogyatékossággal élő személyek, a 

HIV/AIDS-betegek és az LMBTI-

személyek, migránsok és menedékkérők, 

valamint etnikai kisebbségek helyzetének 

javításához hosszú távú, kitartó 

erőfeszítésekre van szükség; hangsúlyozza, 

hogy a szerb hatóságoknak, valamint 

minden politikai pártnak és közéleti 

szereplőnek elő kell segíteniük a tolerancia 

és befogadás légkörének kialakítását 

Szerbiában; felhívja a hatóságokat, hogy 

biztosítsák az elfogadott 

megkülönböztetésellenes, különösen a 

gyűlölet-bűncselekményekhez kapcsolódó 

jogszabályok megfelelő végrehajtását; 

aggodalmát fejezi ki a háború polgári 

áldozatainak jogairól szóló jogszabály 

miatt, amely kizárja a konfliktusok során 

erőszakot elszenvedett áldozatok több 

csoportját, és felszólítja a hatóságokat a 

jogszabály felülvizsgálatára; 

19. kiemeli, hogy létrejött az emberi 

jogok nemzetközi jogának betartásához 

szükséges jogszabályi és intézményi keret; 

hangsúlyozza, hogy az egész országra 

kiterjedő következetes végrehajtásra van 

szükség; megállapítja, hogy a 

veszélyeztetett csoportokhoz tartozó 

személyek, többek között az etnikai 

kisebbségek helyzetének javításához 

hosszú távú, kitartó erőfeszítésekre van 

szükség; hangsúlyozza, hogy a szerb 

hatóságoknak, valamint minden politikai 

pártnak és közéleti szereplőnek elő kell 

segíteniük a tolerancia és befogadás 

légkörének kialakítását Szerbiában; 

felhívja a hatóságokat, hogy biztosítsák az 

elfogadott megkülönböztetésellenes, 

különösen a gyűlölet-bűncselekményekhez 

kapcsolódó jogszabályok megfelelő 

végrehajtását; megállapítja, hogy a szerb 

kormány szerint 2016 júniusában a 

Szerbiában tartózkodó menekültek közül 

20 334 Horvátországból, 9080 Bosznia-

Hercegovinából és 203 140 Koszovóból 

érkezett; hangsúlyozza, hogy az ENSZ 

Menekültügyi Főbiztosának Hivatala 

szerint Szerbia továbbra is az első helyen 

áll Európában a '90-es évek konfliktusait 

követő kényszerű migráció 

következményei tekintetében, valamint a 

világ azon első öt országának egyike, 
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amelyek elhúzódó menekültügyi 

problémákkal küzdenek; emlékeztet arra, 

hogy az EU, tiszteletben tartva Szerbia 

szuverenitását, nem avatkozhat bele 

törvényhozásába, ideértve a háború polgári 

áldozatainak jogairól szóló jogszabályt; 

Or. en 

 

 


