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7.6.2017 A8-0063/10/REV 

Tarkistus  10 

Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0063/2017 

David McAllister 

Serbiaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2311(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  5 a. panee merkille 2. huhtikuuta 2017 

pidettyjen presidentinvaalien tulokset; 

tuomitsee voimakkaasti retoriikan, jota 

hallituksen virkamiehet ja hallitusta 

tukevat tiedotusvälineet käyttivät 

presidentinvaalikampanjan aikana muita 

presidenttiehdokkaita kohtaan; pitää 

valitettavana ehdokkaiden eriarvoisuutta 

tiedotusvälineisiin pääsyssä 

vaalikampanjan aikana sekä parlamentin 

toiminnan keskeyttämistä kampanjan 

aikana niin, että oppositiopoliitikoilta 

evättiin julkinen foorumi; kehottaa 

viranomaisia tutkimaan asianmukaisesti 

väitteet vaalien yhteydessä esiintyneistä 

erilaisista sääntöjenvastaisuuksista, 

väkivallasta ja uhkailusta; panee 

tuolloiset protestit useissa Serbian 

kaupungeissa ja kehottaa viranomaisia 

ottamaan protestoijien pyynnöt huomioon 

demokraattisten normien sekä 

demokratian hengen mukaisesti; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0063/11/REV 

Tarkistus  11 

Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0063/2017 

David McAllister 

Serbiaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2311(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. suhtautuu myönteisesti Serbian 

aktiiviseen rooliin kansainvälisessä ja 

alueellisessa poliisiyhteistyössä ja 

rikosoikeudellisessa yhteistyössä, 

järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa 

saavutettuun edistykseen ja Serbian 

ensimmäisen vakavaa ja järjestäytynyttä 

rikollisuutta koskevan kansallisen 

uhkakuva-arvion (SOCTA) antamiseen; 

kehottaa Serbiaa tehostamaan toimia 

laajempien rikollisverkostojen 

tutkimiseksi, talousrikosten tutkinnan ja 

tiedustelutietoihin perustuvan 

poliisitoiminnan parantamiseksi sekä 

talousrikostuomioiden luotettavan 

seurantarekisterin kehittämiseksi; kehottaa 

Serbiaa panemaan täysimääräisesti 

täytäntöön helmikuussa 2016 annetun 

poliisilain, saattamaan rikoksella hankitun 

omaisuuden takavarikointia koskevat 

sääntönsä EU:n sääntöjä vastaaviksi ja 

perustamaan turvallisen alustan 

tiedustelutietojen vaihtamiseksi 

lainvalvontaviranomaisten kesken; 

suhtautuu myönteisesti yhteiskunnan 

omaisuudesta annettuun lakiin äskettäin 

tehtyihin muutoksiin ja korostaa, että 

molempien sen läpinäkyvä ja syrjimätön 

täytäntöönpano on varmistettava ja että 

omistusoikeuksia koskevan 

oikeusvarmuuden täysimääräiseksi 

12. suhtautuu myönteisesti Serbian 

aktiiviseen rooliin kansainvälisessä ja 

alueellisessa poliisiyhteistyössä ja 

rikosoikeudellisessa yhteistyössä, 

järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa 

saavutettuun edistykseen ja Serbian 

ensimmäisen vakavaa ja järjestäytynyttä 

rikollisuutta koskevan kansallisen 

uhkakuva-arvion (SOCTA) antamiseen; 

kehottaa Serbiaa tehostamaan toimia 

laajempien rikollisverkostojen 

tutkimiseksi, talousrikosten tutkinnan ja 

tiedustelutietoihin perustuvan 

poliisitoiminnan parantamiseksi sekä 

talousrikostuomioiden luotettavan 

seurantarekisterin kehittämiseksi; kehottaa 

Serbiaa panemaan täysimääräisesti 

täytäntöön helmikuussa 2016 annetun 

poliisilain, saattamaan rikoksella hankitun 

omaisuuden takavarikointia koskevat 

sääntönsä EU:n sääntöjä vastaaviksi ja 

perustamaan turvallisen alustan 

tiedustelutietojen vaihtamiseksi 

lainvalvontaviranomaisten kesken; 

suhtautuu myönteisesti yhteiskunnan 

omaisuudesta annettuun lakiin äskettäin 

tehtyihin muutoksiin ja korostaa, että 

molempien sen läpinäkyvä ja syrjimätön 

täytäntöönpano on varmistettava ja että 

omistusoikeuksia koskevan 

oikeusvarmuuden täysimääräiseksi 
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varmistamiseksi olisi toteutettava myös 

muita toimia; kehottaa toteuttamaan 

lisätoimia, joilla puututaan valtion 

viranomaisten organisoinnista ja 

toimivallasta sotarikoksia koskevissa 

oikeudenkäynneissä annetun lain 

soveltamisalaan, vaikutuksiin ja 

täytäntöönpanoon; kehottaa viranomaisia 

puuttumaan tapauksiin, joissa poliisin 

voimankäyttö kansalaisia vastaan on ollut 

liiallista; panee huolestuneena merkille 

Belgradin Savamalan kaupunginosan 

kiistanalaiset tapahtumat, jotka koskivat 

erityisesti yksityisen omaisuuden 

hävittämistä, ja kehottaa pikaisesti 

ratkaisemaan kiistat ja toimimaan täysin 

yhteistyössä oikeusviranomaisten kanssa 

asian tutkinnassa, jotta syylliset voidaan 

saattaa oikeuden eteen; 

varmistamiseksi olisi toteutettava myös 

muita toimia; kehottaa toteuttamaan 

lisätoimia, joilla puututaan valtion 

viranomaisten organisoinnista ja 

toimivallasta sotarikoksia koskevissa 

oikeudenkäynneissä annetun lain 

soveltamisalaan, vaikutuksiin ja 

täytäntöönpanoon; kehottaa viranomaisia 

puuttumaan tapauksiin, joissa poliisin 

voimankäyttö kansalaisia vastaan on ollut 

liiallista; panee huolestuneena merkille 

Belgradin Savamalan kaupunginosan 

kiistanalaiset tapahtumat, jotka koskivat 

erityisesti yksityisen omaisuuden 

hävittämistä; on huolissaan siitä, että nyt 

on kulunut jo vuosi ilman minkäänlaista 

edistystä tutkinnassa, ja kehottaa pikaisesti 

ratkaisemaan asian ja toimimaan täysin 

yhteistyössä oikeusviranomaisten kanssa 

asian tutkinnassa, jotta syylliset voidaan 

saattaa oikeuden eteen; kehottaa Serbian 

sisäministeriötä ja Belgradin kaupungin 

viranomaisia toimimaan asiassa täydessä 

yhteistyössä yleisen syyttäjän kanssa; 

kehottaa viranomaisia pidättäytymään 

syytöksistä, painostuksesta ja 

hyökkäyksistä “Let’s not drown 

Belgrade” -kansalaisliikkeen jäseniä 

kohtaan; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0063/12/REV 

Tarkistus  12 

Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0063/2017 

David McAllister 

Serbiaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2311(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. toistaa huolensa siitä, että 

ilmaisunvapauden ja tiedotusvälineiden 

itsesensuurin saralla ei ole tapahtunut 

edistymistä vaan ongelmat ovat 

pahentuneet; korostaa, että poliittinen 

asioihin puuttuminen, toimittajien uhkailut 

sekä heihin kohdistuva väkivalta ja 

painostus, mukaan lukien fyysiset 

hyökkäykset, sanalliset ja kirjalliset 

uhkailut ja omaisuuteen kohdistuvat 

hyökkäykset, aiheuttavat edelleen huolta; 

kehottaa viranomaisia julkisesti ja 

yksiselitteisesti tuomitsemaan kaikki 

hyökkäykset, tarjoamaan asianmukaiset 

resurssit kaikkien toimittajia ja 

tiedotusvälineitä vastaan tehtyjen 

hyökkäysten aktiivisemmaksi tutkimiseksi 

ja saattamaan syylliset nopeasti oikeuden 

eteen; on huolissaan kunnianloukkauksia 

koskevien siviilikanteiden ja 

mustamaalauskampanjoiden 

suhteettomasta käytöstä kriittisiä 

tiedotusvälineitä ja toimittajia vastaan ja 

tuomioistuimien kunnianloukkauksista 

antamien päätösten mahdollisista 

vaikutuksista tiedotusvälineiden vapauteen; 

kehottaa panemaan täysimääräisesti 

täytäntöön tiedotusvälineitä koskevat lait; 

suhtautuu myönteisesti syyttäjien, poliisin 

ja toimittajien sekä tiedotusvälineiden 

järjestöjen yhteistyötä ja toimittajien 

20. toistaa huolensa siitä, että 

ilmaisunvapauden ja tiedotusvälineiden 

itsesensuurin saralla ei ole tapahtunut 

edistymistä vaan ongelmat ovat 

pahentuneet; korostaa, että poliittinen 

asioihin puuttuminen, toimittajien uhkailut 

sekä heihin kohdistuva väkivalta ja 

painostus, mukaan lukien fyysiset 

hyökkäykset, sanalliset ja kirjalliset 

uhkailut ja omaisuuteen kohdistuvat 

hyökkäykset, aiheuttavat edelleen huolta; 

kehottaa viranomaisia julkisesti ja 

yksiselitteisesti tuomitsemaan kaikki 

hyökkäykset, tarjoamaan asianmukaiset 

resurssit kaikkien toimittajia ja 

tiedotusvälineitä vastaan tehtyjen 

hyökkäysten aktiivisemmaksi tutkimiseksi 

ja saattamaan syylliset nopeasti oikeuden 

eteen; on huolissaan kunnianloukkauksia 

koskevien siviilikanteiden ja 

mustamaalauskampanjoiden 

suhteettomasta käytöstä kriittisiä 

tiedotusvälineitä ja toimittajia vastaan ja 

tuomioistuimien kunnianloukkauksista 

antamien päätösten mahdollisista 

vaikutuksista tiedotusvälineiden vapauteen; 

on huolissaan korruptiosta kertoneisiin 

tutkiviin journalisteihin kohdistuneesta 

kielteisestä kampanjasta ja kehottaa 

hallituksen virkamiehiä olemaan 

osallistumatta tällaisiin kampanjoihin; 
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suojelemista koskevan sopimuksen 

allekirjoittamiseen ja odottaa sen 

täytäntöönpanoa; korostaa, että 

tiedotusvälineiden omistuksen ja 

rahoituksen suhteen on noudatettava 

täydellistä avoimuutta; kehottaa hallitusta 

takaamaan sekä julkisen palvelun 

tiedotusvälineiden riippumattomuuden ja 

taloudellisen kestävyyden että 

vähemmistökielisen mediasisällön 

taloudellisen elinkelpoisuuden ja 

kasvattamaan julkisen lähetystoiminnan 

harjoittajien roolia tällä alalla; 

kehottaa panemaan täysimääräisesti 

täytäntöön tiedotusvälineitä koskevat lait; 

suhtautuu myönteisesti syyttäjien, poliisin 

ja toimittajien sekä tiedotusvälineiden 

järjestöjen yhteistyötä ja toimittajien 

suojelemista koskevan sopimuksen 

allekirjoittamiseen ja odottaa sen 

täytäntöönpanoa; korostaa, että 

tiedotusvälineiden omistuksen ja 

rahoituksen suhteen on noudatettava 

täydellistä avoimuutta; kehottaa hallitusta 

takaamaan sekä julkisen palvelun 

tiedotusvälineiden riippumattomuuden ja 

taloudellisen kestävyyden että 

vähemmistökielisen mediasisällön 

taloudellisen elinkelpoisuuden ja 

kasvattamaan julkisen lähetystoiminnan 

harjoittajien roolia tällä alalla; 

Or. en 

 

 


