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10.5.2017 A8-0063/7 

Grozījums Nr.  7 

Harald Vilimsky 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0063/2017 

David McAllister 

2016. gada ziņojums par Serbiju 

2016/2311(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

C apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

C. tā kā Serbija ir īstenojusi svarīgus 

pasākumus, lai normalizētu attiecības ar 

Kosovu, un tā rezultātā tika noslēgta 
2013. gada 19. aprīļa pirmā vienošanās par 

attiecību normalizācijas principiem un 

2015. gada augusta vienošanās, bet šajā 

saistībā vēl ir daudz jāpaveic; tā kā 

steidzami ir jāveic papildu pasākumi, lai 

pievērstos visiem starp abām valstīm 

neatrisinātajiem jautājumiem, panāktu 

progresu šajos jautājumos un tos 

atrisinātu; 

C. tā kā 114 valstis, tostarp 110 no 

193 ANO dalībvalstīm (57 %), ir 

diplomātiski atzinušas Kosovas valsts 

neatkarību; tā kā piecas ES dalībvalstis 

vēl nav atzinušas Kosovas vienpusēji 

pasludināto neatkarību; tā kā 2013. gada 

19. aprīļa pirmā vienošanās par attiecību 

normalizācijas principiem un 2015. gada 

augusta vienošanās līdz ar to nebūtu 

jāuzskata par spēkā esošām; tā kā ES 

tādēļ būtu jāuzskata, ka Kosovas 

jautājums ir dalībvalstu kompetencē, 

vienlaikus ievērojot Serbijas teritoriālo 

integritāti un suverenitāti; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/8 

Grozījums Nr.  8 

Harald Vilimsky 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0063/2017 

David McAllister 

2016. gada ziņojums par Serbiju 

2016/2311(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17. atgādina par to, cik liela nozīme 

izpildvaras pārraudzības un 

pārskatatbildības nodrošināšanā ir tādām 

neatkarīgām regulatīvajām iestādēm kā 

ombudam, sabiedrībai svarīgas 

informācijas un personas datu 

aizsardzības komisāram, Valsts revīzijas 

iestādei, Pretkorupcijas aģentūrai un 

Pretkorupcijas padomei; uzsver, ka valsts 

iestādēm ir jābūt pārredzamām un 

pārskatatbildīgām; aicina iestādes pilnībā 

aizsargāt šo regulatīvo iestāžu neatkarību, 

sniegt pilnīgu politisko un administratīvo 

atbalstu to darbam un nodrošināt 

pienācīgus turpmākos pasākumus saistībā 

ar to ieteikumiem; aicina iestādes 

atturēties no apvainojumiem un 

nepamatotiem politiskiem uzbrukumiem, 

kas vērsti pret ombudu; 

17. atgādina par to, cik liela nozīme ir 

Serbijas suverenitātes ievērošanai, un 

aicina atcelt ombuda funkcijas,  jo 

ombuds ir politiska amatpersona, kura 

nav tikusi ievēlēta un tādēļ nevar 

iejaukties lēmumu pieņemšanā vietējā 

līmenī; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/9 

Grozījums Nr.  9 

Harald Vilimsky 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0063/2017 

David McAllister 

2016. gada ziņojums par Serbiju 

2016/2311(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

19. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. uzsver, ka pastāv tiesiskā un 

institucionālā sistēma, kuras mērķis ir 

nodrošināt starptautisko cilvēktiesību 

ievērošanu; uzsver, ka ir vajadzīga 

cilvēktiesību saskaņota īstenošana visā 

valstī; norāda, ka ir vajadzīgi pastāvīgi 

centieni, lai uzlabotu neaizsargāto 

iedzīvotāju grupu, tostarp personu ar 

invaliditāti, HIV/AIDS slimnieku, LGBTI 

personu, migrantu, patvēruma meklētāju 

un etnisko minoritāšu, stāvokli; uzsver, ka 

Serbijas iestādēm, visām politiskajām 

partijām un valsts amatpersonām ir 

jāveicina iecietība un iekļaušana Serbijā; 

aicina iestādes nodrošināt, ka tiek pienācīgi 

īstenoti pieņemtie nediskriminācijas tiesību 

akti, jo īpaši tie, kas saistīti ar naida 

noziegumiem; pauž bažas par 

likumprojektu par karā cietušo 

civiliedzīvotāju tiesībām, no kura izslēgtas 

vairākas iedzīvotāju grupas, kuras ir 

cietušas no konfliktu izraisītās 

vardarbības, un aicina iestādes šo likumu 

pārskatīt; 

19. uzsver, ka pastāv tiesiskā un 

institucionālā sistēma, kuras mērķis ir 

nodrošināt starptautisko cilvēktiesību 

ievērošanu; uzsver, ka ir vajadzīga 

cilvēktiesību saskaņota īstenošana visā 

valstī; norāda, ka ir vajadzīgi pastāvīgi 

centieni, lai uzlabotu neaizsargāto 

iedzīvotāju grupu, tostarp etnisko 

minoritāšu, stāvokli; uzsver, ka Serbijas 

iestādēm, visām politiskajām partijām un 

valsts amatpersonām ir jāveicina iecietība 

un iekļaušana Serbijā; aicina iestādes 

nodrošināt, ka tiek pienācīgi īstenoti 

pieņemtie nediskriminācijas tiesību akti, jo 

īpaši tie, kas saistīti ar naida noziegumiem; 

norāda, ka saskaņā ar Serbijas valdības 

sniegto informāciju Serbijā 2016. gada 

jūnijā joprojām atradās 20 334 bēgļi no 

Horvātijas, 9080 bēgļi no Bosnijas un 

Hercegovinas un 203 140 bēgļi no 

Kosovas; uzsver, ka saskaņā ar UNHCR 

datiem Serbija saistībā ar 20. gs. 

90. gados notikušajiem konfliktiem 

joprojām ieņem pirmo vietu starp Eiropas 

valstīm piespiedu migrācijas ziņā, kā arī ir 

starp tām piecām pasaules valstīm, kurās 

visvairāk ieilgusi bēgļu uzturēšanās; 

atgādina, ka ES, ievērojot Serbijas 

suverenitāti, nedrīkst iejaukties attiecībā 

uz tās tiesību aktiem, arī attiecībā uz 
likumu par karā cietušo civiliedzīvotāju 
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tiesībām; 

Or. en 

 

 


