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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  5 a. võtab teadmiseks 2. aprillil 2017 

toimunud presidendivalimiste tulemused; 

mõistab kindlalt hukka valitsusametnike 

ja valitsusmeelsete meediaväljaannete 

poolt presidendivalimiste kampaania ajal 

teiste presidendikandidaatide vastu 

kasutatud retoorika; peab 

kahetsusväärseks, et kandidaatide 

juurdepääs meediale oli 

valimiskampaania ajal ebaühtlane ja et 

parlamendi tegevus oli kampaania ajaks 

peatatud, mistõttu opositsioonipoliitikud 

jäid ilma avalikust foorumist; kutsub 

ametivõime üles uurima nõuetekohaselt 

väiteid, mis puudutavad mitmesuguseid 

valimiste ajal toimunud õigusnormide 

rikkumisi ning vägivalla- ja 

ähvardamisjuhtumeid; võtab teadmiseks 

mitmes Serbia linnas sel ajal toimunud 

protestid ja ergutab ametiasutusi võtma 

protesteerijate nõudmisi arvesse kooskõlas 

demokraatlike standarditega ja 

demokraatia vaimus; 

Or. en 
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12. tunneb heameelt Serbia aktiivse 

rolli üle rahvusvahelises ja piirkondlikus 

politsei- ja õigusalases koostöös ning 

edusammude üle organiseeritud 

kuritegevuse vastases võitluses ning Serbia 

esimese riikliku raske ja organiseeritud 

kuritegevuse põhjustatud ohtude hinnangu 

vastuvõtmise üle; kutsub Serbiat üles 

suurendama jõupingutusi laiemate 

kuritegelike võrgustike uurimiseks, 

parandama finantsuurimist ja teabepõhist 

politseitegevust ning saavutama 

arvestatavaid tulemusi lõplike 

süüdimõistmiste alal; kutsub Serbiat üles 

rakendama täiel määral 2016. aasta 

veebruari politseiseadust, tagama kooskõla 

kuritegeliku vara arestimist käsitlevate ELi 

õigusnormidega ning looma turvalise 

platvormi, mis võimaldab vahetada 

luureteavet õiguskaitseasutuste vahel; 

väljendab heameelt riigivara käsitleva 

seaduse hiljutiste muudatuste üle ning 

rõhutab, et tagada tuleb selle läbipaistev ja 

mittediskrimineeriv rakendamine ning et 

omandiõigustesse täieliku õigusselguse 

toomiseks tuleb võtta täiendavaid 

meetmeid; nõuab täiendavaid jõupingutusi 

riigiasutuste korraldust ja pädevust 

sõjakuritegude kohtuprotsessides käsitleva 

seaduse kohaldamisala, rakendamise ja 

mõju küsimusega tegelemiseks; kutsub 

12. tunneb heameelt Serbia aktiivse 

rolli üle rahvusvahelises ja piirkondlikus 

politsei- ja õigusalases koostöös ning 

edusammude üle organiseeritud 

kuritegevuse vastases võitluses ning Serbia 

esimese riikliku raske ja organiseeritud 

kuritegevuse põhjustatud ohtude hinnangu 

vastuvõtmise üle; kutsub Serbiat üles 

suurendama jõupingutusi laiemate 

kuritegelike võrgustike uurimiseks, 

parandama finantsuurimist ja teabepõhist 

politseitegevust ning saavutama 

arvestatavaid tulemusi lõplike 

süüdimõistmiste alal; kutsub Serbiat üles 

rakendama täiel määral 2016. aasta 

veebruari politseiseadust, tagama kooskõla 

kuritegeliku vara arestimist käsitlevate ELi 

õigusnormidega ning looma turvalise 

platvormi, mis võimaldab vahetada 

luureteavet õiguskaitseasutuste vahel; 

väljendab heameelt riigivara käsitleva 

seaduse hiljutiste muudatuste üle ning 

rõhutab, et tagada tuleb selle läbipaistev ja 

mittediskrimineeriv rakendamine ning et 

omandiõigustesse täieliku õigusselguse 

toomiseks tuleb võtta täiendavaid 

meetmeid; nõuab täiendavaid jõupingutusi 

riigiasutuste korraldust ja pädevust 

sõjakuritegude kohtuprotsessides käsitleva 

seaduse kohaldamisala, rakendamise ja 

mõju küsimusega tegelemiseks; kutsub 
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ametiasutusi üles käsitlema juhtumeid, kus 

politsei on kasutanud kodanike vastu 

ülemäärast jõudu; on võtnud murega 

teadmiseks Belgradi Savamala linnaosas 

toimunud vastuolulised sündmused, 

pidades eelkõige silmas eraomandi 

lammutamist, ning nõuab nende kiiret 

lahendamist ja uuringutel täieliku koostöö 

tegemist õigusasutustega, et kuritegude 

toimepanijad vastutusele võtta; 

ametiasutusi üles käsitlema juhtumeid, kus 

politsei on kasutanud kodanike vastu 

ülemäärast jõudu; on võtnud murega 

teadmiseks Belgradi Savamala linnaosas 

toimunud vastuolulised sündmused, 

pidades eelkõige silmas eraomandi 

lammutamist; on mures selle pärast, et 

terve aasta on möödunud, ilma et 

uurimisega oleks edasi liigutud, ning 

nõuab selle kiiret lahendamist ja uurimises 

õigusasutustega täieliku koostöö tegemist, 

et kuritegude toimepanijad vastutusele 

võtta; kutsub Serbia siseministeeriumit ja 

Belgradi linnaametnikke üles tegema selle 

juhtumi puhul prokuratuuriga tihedat 

koostööd; palub ametivõimudel hoiduda 

kodanikuliikumise „Let’s not drown 

Belgrade“ liikmete süüdistamisest, 

survestamisest ja ründamisest; 

Or. en 
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20. väljendab taas muret asjaolu pärast, 

et mingil moel ei ole paranenud olukord 

seoses väljendusvabadusega ja meedia 

enesetsensuuriga, mis on süvenev nähtus; 

rõhutab, et poliitiline sekkumine, 

ajakirjanike ähvardamine ja hirmutamine 

ning nende vastu suunatud vägivald, 

sealhulgas füüsilised rünnakud, verbaalsed 

ja kirjalikud ähvardused ning vara 

kahjustamine, on jäänud muret tekitavaks 

küsimuseks; kutsub ametivõime üles kõik 

rünnakud avalikult ja ühemõtteliselt hukka 

mõistma, eraldama piisavaid vahendeid 

kõikide ajakirjanike ja meediaväljaannete 

vastu suunatud rünnakujuhtumite 

ennetavamaks uurimiseks ning tooma 

rikkumiste toimepanijad kohtu ette; 

väljendab muret asjaolu pärast, et kriitiliste 

meediaväljaannete ja ajakirjanike suhtes on 

põhjendamatult palju algatatud laimu 

käsitlevaid tsiviilkohtuasju ja 

laimukampaaniaid, ning selle pärast, millist 

mõju võivad kohtute otsused laimu 

küsimuses avaldada meediavabadusele; 

nõuab meediat käsitlevate õigusaktide 

täielikku rakendamist; väljendab heameelt, 

et prokurörid ja politsei ning ajakirjanikud 

ja meediaühendused allkirjastasid koostöö 

ja ajakirjanike kaitse lepingu, ning ootab 

selle rakendamist; rõhutab, et meedia 

omandisuhetes ja rahastamises on vaja 

20. väljendab taas muret asjaolu pärast, 

et mingil moel ei ole paranenud olukord 

seoses väljendusvabadusega ja meedia 

enesetsensuuriga, mis on süvenev nähtus; 

rõhutab, et poliitiline sekkumine, 

ajakirjanike ähvardamine ja hirmutamine 

ning nende vastu suunatud vägivald, 

sealhulgas füüsilised rünnakud, verbaalsed 

ja kirjalikud ähvardused ning vara 

kahjustamine, on jäänud muret tekitavaks 

küsimuseks; kutsub ametivõime üles kõik 

rünnakud avalikult ja ühemõtteliselt hukka 

mõistma, eraldama piisavaid vahendeid 

kõikide ajakirjanike ja meediaväljaannete 

vastu suunatud rünnakujuhtumite 

ennetavamaks uurimiseks ning tooma 

rikkumiste toimepanijad kohtu ette; 

väljendab muret asjaolu pärast, et kriitiliste 

meediaväljaannete ja ajakirjanike suhtes on 

põhjendamatult palju algatatud laimu 

käsitlevaid tsiviilkohtuasju ja 

laimukampaaniaid, ning selle pärast, millist 

mõju võivad kohtute otsused laimu 

küsimuses avaldada meediavabadusele; on 

mures selle pärast, et 

korruptsioonijuhtumeid kajastavate 

uurivate ajakirjanike vastu korraldatakse 

negatiivseid kampaaniaid, ning kutsub 

valitsusametnikke üles sellistest 

kampaaniatest hoiduma; nõuab meediat 

käsitlevate õigusaktide täielikku 
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täielikku läbipaistvust; ergutab valitsust 

tagama mõlema avalik-õigusliku 

meediaorganisatsiooni sõltumatuse ja 

rahalise jätkusuutlikkuse ning 

vähemuskeeltes pakutava meediasisu 

rahalise elujõulisuse ning suurendama 

avalik-õiguslike 

ringhäälinguorganisatsioonide rolli selles 

valdkonnas; 

rakendamist; väljendab heameelt, et 

prokurörid ja politsei ning ajakirjanikud ja 

meediaühendused allkirjastasid koostöö ja 

ajakirjanike kaitse lepingu, ning ootab selle 

rakendamist; rõhutab, et meedia 

omandisuhetes ja rahastamises on vaja 

täielikku läbipaistvust; ergutab valitsust 

tagama mõlema avalik-õigusliku 

meediaorganisatsiooni sõltumatuse ja 

rahalise jätkusuutlikkuse ning 

vähemuskeeltes pakutava meediasisu 

rahalise elujõulisuse ning suurendama 

avalik-õiguslike 

ringhäälinguorganisatsioonide rolli selles 

valdkonnas; 

Or. en 

 


