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7.6.2017 A8-0063/10 

Pozměňovací návrh  10 

Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein  

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0063/2017 

David McAllister 

Zpráva Komise o Srbsku za rok 2016 

2016/2311(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. bere na vědomí výsledky 

prezidentských voleb konaných dne 

2. dubna 2017; důrazně odsuzuje rétoriku 

používanou vládními úředníky a 

provládními sdělovacími prostředky 

během předvolební kampaně proti 

ostatním kandidátům na prezidenta; 

vyjadřuje politování nad nerovným 

přístupem kandidátů ke sdělovacím 

prostředkům během předvolební kampaně 

a také přerušením činnosti parlamentu 

během této kampaně, neboť tak opoziční 

politici přišli o veřejné fórum; vyzývá 

orgány, aby řádně vyšetřily tvrzení o 

různých nesrovnalostech, násilí a 

zastrašování v průběhu voleb; bere na 

vědomí protesty, které v té době probíhaly 

v různých srbských městech, a vybízí 

orgány, aby zvážily požadavky 

protestujících v souladu s demokratickými 

standardy a v demokratickém duchu; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0063/11 

Pozměňovací návrh  11 

Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein  

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0063/2017 

David McAllister 

Zpráva Komise o Srbsku za rok 2016 

2016/2311(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vítá aktivní úlohu Srbska v rámci 

policejní a soudní spolupráce na 

mezinárodní a regionální úrovni a pokrok, 

jehož bylo dosaženo v boji proti 

organizované trestné činnosti, a skutečnost, 

že Srbsko přijalo první vnitrostátní 

posouzení hrozeb závažné a organizované 

trestné činnosti (SOCTA); vyzývá Srbsko, 

aby vynaložilo větší úsilí při vyšetřování 

širších zločineckých sítí, zlepšilo finanční 

šetření a policejní práci založenou na 

zpravodajských informacích a dosáhlo 

přesvědčivých výsledků v oblasti 

pravomocných rozsudků; vyzývá Srbsko, 

aby v plném rozsahu uplatňovalo zákon o 

policii z února 2016, uvedlo pravidla pro 

konfiskaci výnosů z trestné činnosti do 

souladu s právními předpisy EU a zřídilo 

bezpečnou platformu pro výměnu 

zpravodajských informací mezi 

donucovacími orgány; vítá nedávné změny 

zákona o veřejném majetku a zdůrazňuje, 

že je třeba zajistit jeho transparentní a 

nediskriminační provádění a přijmout další 

opatření, jež by v plné míře nastolila právní 

jasnost v oblasti majetkových práv; vyzývá 

k většímu úsilí o to, aby byly řešeny otázky 

rozsahu působnosti, provádění a důsledků 

zákona o organizaci a pravomocech 

státních orgánů v řízeních o válečných 

zločinech; vyzývá příslušné orgány, aby se 

12. vítá aktivní úlohu Srbska v rámci 

policejní a soudní spolupráce na 

mezinárodní a regionální úrovni a pokrok, 

jehož bylo dosaženo v boji proti 

organizované trestné činnosti, a skutečnost, 

že Srbsko přijalo první vnitrostátní 

posouzení hrozeb závažné a organizované 

trestné činnosti (SOCTA); vyzývá Srbsko, 

aby vynaložilo větší úsilí při vyšetřování 

širších zločineckých sítí, zlepšilo finanční 

šetření a policejní práci založenou na 

zpravodajských informacích a dosáhlo 

přesvědčivých výsledků v oblasti 

pravomocných rozsudků; vyzývá Srbsko, 

aby v plném rozsahu uplatňovalo zákon o 

policii z února 2016, uvedlo pravidla pro 

konfiskaci výnosů z trestné činnosti do 

souladu s právními předpisy EU a zřídilo 

bezpečnou platformu pro výměnu 

zpravodajských informací mezi 

donucovacími orgány; vítá nedávné změny 

zákona o veřejném majetku a zdůrazňuje, 

že je třeba zajistit jeho transparentní a 

nediskriminační provádění a přijmout další 

opatření, jež by v plné míře nastolila právní 

jasnost v oblasti majetkových práv; vyzývá 

k většímu úsilí o to, aby byly řešeny otázky 

rozsahu působnosti, provádění a důsledků 

zákona o organizaci a pravomocech 

státních orgánů v řízeních o válečných 

zločinech; vyzývá příslušné orgány, aby se 
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zabývaly případy nepřiměřeného použití 

síly ze strany policie vůči občanům; se 

znepokojením bere na vědomí kontroverzní 

události v bělehradské městské části 

Savamala, zejména pokud jde o ničení 

soukromého majetku, a požaduje jejich 

rychlé vyřešení a plnou spolupráci se 

soudními orgány v rámci vyšetřování, aby 

bylo možné předat pachatele spravedlnosti; 

zabývaly případy nepřiměřeného použití 

síly ze strany policie vůči občanům; se 

znepokojením bere na vědomí kontroverzní 

události v bělehradské městské části 

Savamala, zejména pokud jde o ničení 

soukromého majetku; vyjadřuje 

znepokojení nad tím, že již uběhl celý rok, 

aniž by došlo k pokroku ve vyšetřování, a 

požaduje rychlé vyřešení těchto událostí a 

plnou spolupráci se soudními orgány v 

rámci vyšetřování, aby bylo možné předat 

pachatele spravedlnosti; žádá srbské 

ministerstvo vnitra a bělehradské městské 

orgány, aby v tomto případě plně 

spolupracovaly se státním zástupcem; 

žádá orgány, aby upustily od obviňování, 

nátlaku a útoků na členy občanského 

hnutí „Nenechte Bělehrad utopit“; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0063/12 

Pozměňovací návrh  12 

Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein  

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0063/2017 

David McAllister 

Zpráva Komise o Srbsku za rok 2016 

2016/2311(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. znovu vyjadřuje své znepokojení 

nad tím, že nebylo dosaženo žádného 

pokroku, pokud jde o zlepšení situace v 

oblasti svobody projevu a autocenzury 

sdělovacích prostředků, jež se neustále 

zhoršuje; zdůrazňuje, že politické 

vměšování, vyhrožování a násilí vůči 

novinářům a jejich zastrašování, včetně 

fyzických útoků, slovních a písemných 

pohrůžek a útoků na majetek, je nadále 

problémem vyvolávajícím znepokojení; 

vyzývá orgány, aby veřejně a jednoznačně 

odsuzovaly veškeré útoky, poskytly 

náležité zdroje na proaktivnější vyšetření 

veškerých útoků na novináře a sdělovací 

prostředky a co nejrychleji postavily 

pachatele před soud; vyjadřuje znepokojení 

nad skutečností, že občanská soudní řízení 

ve věci pomluvy či hanobení a 

diskreditační kampaně jsou vedeny 

především proti kritickým sdělovacím 

prostředkům a novinářům, a také nad 

možným dopadem, který mohou mít 

soudní rozhodnutí týkající se pomluvy na 

svobodu sdělovacích prostředků; vyzývá k 

uplatňování zákonů o sdělovacích 

prostředcích v plném rozsahu; vítá 

podepsání dohody o spolupráci a ochraně 

novinářů dohodnuté mezi prokurátory, 

policií, novináři a svazy sdělovacích 

prostředků a s nadějí očekává její 

20. znovu vyjadřuje své znepokojení 

nad tím, že nebylo dosaženo žádného 

pokroku, pokud jde o zlepšení situace v 

oblasti svobody projevu a autocenzury 

sdělovacích prostředků, jež se neustále 

zhoršuje; zdůrazňuje, že politické 

vměšování, vyhrožování a násilí vůči 

novinářům a jejich zastrašování, včetně 

fyzických útoků, slovních a písemných 

pohrůžek a útoků na majetek, je nadále 

problémem vyvolávajícím znepokojení; 

vyzývá orgány, aby veřejně a jednoznačně 

odsuzovaly veškeré útoky, poskytly 

náležité zdroje na proaktivnější vyšetření 

veškerých útoků na novináře a sdělovací 

prostředky a co nejrychleji postavily 

pachatele před soud; vyjadřuje znepokojení 

nad skutečností, že občanská soudní řízení 

ve věci pomluvy či hanobení a 

diskreditační kampaně jsou vedeny 

především proti kritickým sdělovacím 

prostředkům a novinářům, a také nad 

možným dopadem, který mohou mít 

soudní rozhodnutí týkající se pomluvy na 

svobodu sdělovacích prostředků; vyjadřuje 

znepokojení nad negativní kampaní proti 

investigativním novinářům, kteří podávají 

zprávy o korupci, a žádá vládní úředníky, 

aby se do takovýchto kampaní 

nezapojovali; vyzývá k uplatňování 

zákonů o sdělovacích prostředcích v plném 
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uplatňování; zdůrazňuje, že je nutné zajistit 

naprostou transparentnost, pokud jde o 

vlastnictví sdělovacích prostředků a jejich 

financování; vybízí vládu, aby zaručila 

nezávislost a udržitelné financování obou 

veřejnoprávních sdělovacích prostředků a 

finanční životaschopnost mediálního 

obsahu v menšinových jazycích a posílila 

úlohu veřejných sdělovacích prostředků v 

této oblasti; 

rozsahu; vítá podepsání dohody o 

spolupráci a ochraně novinářů dohodnuté 

mezi prokurátory, policií, novináři a svazy 

sdělovacích prostředků a s nadějí očekává 

její uplatňování; zdůrazňuje, že je nutné 

zajistit naprostou transparentnost, pokud 

jde o vlastnictví sdělovacích prostředků a 

jejich financování; vybízí vládu, aby 

zaručila nezávislost a udržitelné 

financování obou veřejnoprávních 

sdělovacích prostředků a finanční 

životaschopnost mediálního obsahu v 

menšinových jazycích a posílila úlohu 

veřejných sdělovacích prostředků v této 

oblasti; 

Or. en 

 

 


