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Amendamentul  10 

Victor Boștinaru, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0063/2017 

David McAllister 

Raportul pe 2016 privind Serbia 

2016/2311(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  5a. ia act de rezultatele alegerilor 

prezidențiale organizate la 2 aprilie 2017; 

condamnă cu fermitate retorica utilizată 

în timpul campaniei prezidențiale de către 

funcționari ai guvernului și mass-media 

pro-guvernamentală împotriva altor 

candidați la președinție; regretă accesul 

inegal al candidaților la mass-media pe 

durata campaniei electorale, precum și 

întreruperea activității parlamentare pe 

parcursul campaniei, fapt ce i-a privat pe 

politicienii din opoziție de posibilitatea de 

a se exprima într-un forum public; invită 

autoritățile să cerceteze în mod 

corespunzător diferitele tipuri de nereguli, 

acte de violență și de intimidare semnalate 

pe durata alegerilor; ia act de protestele 

care au avut loc în momentul respectiv în 

diferite orașe din Serbia și încurajează 

autoritățile să examineze cererile acestora 

în conformitate cu normele democratice și 

cu spiritul democrației; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0063/11/REV 

Amendamentul  11 

Victor Boștinaru, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0063/2017 

David McAllister 

Raportul pe 2016 privind Serbia 

2016/2311(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. salută rolul activ al Serbiei în 

cooperarea polițienească și judiciară 

internațională și regională, precum și 

progresele înregistrate în ceea ce privește 

combaterea criminalității organizate și 

adoptarea de către Serbia a primei evaluări 

naționale a amenințării pe care o reprezintă 

formele grave de criminalitate și 

criminalitatea organizată (SOCTA); invită 

Serbia să își intensifice eforturile dedicate 

anchetării rețelelor infracționale mai 

ample, îmbunătățirii anchetelor financiare 

și a activităților polițienești bazate pe 

informații și elaborării unui bilanț solid de 

condamnări definitive; invită Serbia să 

pună integral în aplicare legea privind 

forțele polițienești din februarie 2016, să se 

alinieze la normele UE privind confiscarea 

bunurilor rezultate din activități cu caracter 

infracțional și să instituie o platformă 

sigură pentru schimbul de informații între 

autoritățile de aplicare a legii; salută 

modificările recente aduse legii privind 

proprietatea publică și subliniază că trebuie 

să se asigure implementarea transparentă și 

nediscriminatorie a acesteia și că trebuie 

adoptate măsuri suplimentare care să 

instituie legalitatea juridică deplină asupra 

drepturilor de proprietate; solicită eforturi 

suplimentare pentru soluționarea chestiunii 

legate de domeniul de aplicare, 

12. salută rolul activ al Serbiei în 

cooperarea polițienească și judiciară 

internațională și regională, precum și 

progresele înregistrate în ceea ce privește 

combaterea criminalității organizate și 

adoptarea de către Serbia a primei evaluări 

naționale a amenințării pe care o reprezintă 

formele grave de criminalitate și 

criminalitatea organizată (SOCTA); invită 

Serbia să își intensifice eforturile dedicate 

anchetării rețelelor infracționale mai 

ample, îmbunătățirii anchetelor financiare 

și a activităților polițienești bazate pe 

informații și elaborării unui bilanț solid de 

condamnări definitive; invită Serbia să 

pună integral în aplicare legea privind 

forțele polițienești din februarie 2016, să se 

alinieze la normele UE privind confiscarea 

bunurilor rezultate din activități cu caracter 

infracțional și să instituie o platformă 

sigură pentru schimbul de informații între 

autoritățile de aplicare a legii; salută 

modificările recente aduse legii privind 

proprietatea publică și subliniază că trebuie 

să se asigure implementarea transparentă și 

nediscriminatorie a acesteia și că trebuie 

adoptate măsuri suplimentare care să 

instituie legalitatea juridică deplină asupra 

drepturilor de proprietate; solicită eforturi 

suplimentare pentru soluționarea chestiunii 

legate de domeniul de aplicare, 
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implementarea și implicațiile Legii privind 

organizarea și competențele autorităților de 

stat în procedurile privind crimele de 

război; invită autoritățile să abordeze 

cazurile de utilizare excesivă a forței de 

către poliție împotriva cetățenilor; a luat 

act, cu preocupare, de evenimentele 

controversate din cartierul Savamala din 

Belgrad, legate, în special, de demolarea 

proprietății private, și solicită soluționarea 

rapidă a conflictului și cooperarea deplină 

cu autoritățile judiciare în cadrul anchetelor 

pentru a-i aduce pe cei vinovați în fața 

justiției; 

implementarea și implicațiile Legii privind 

organizarea și competențele autorităților de 

stat în procedurile privind crimele de 

război; invită autoritățile să abordeze 

cazurile de utilizare excesivă a forței de 

către poliție împotriva cetățenilor; a luat 

act, cu preocupare, de evenimentele 

controversate din cartierul Savamala din 

Belgrad, legate, în special, de demolarea 

proprietății private; își exprimă 

îngrijorarea cu privire la faptul că a 

trecut un an întreg fără ca ancheta să 

progreseze și solicită soluționarea sa 

rapidă și cooperarea deplină cu autoritățile 

judiciare în cadrul anchetelor pentru a-i 

aduce pe cei vinovați în fața justiției; invită 

Ministerul de Interne din Serbia și 

autoritățile orașului Belgrad să coopereze 

pe deplin cu ministerul public în acest 

caz; invită autoritățile să se abțină de la 

acuzații, presiuni și atacuri îndreptate 

împotriva membrilor mișcării civile „Let’s 

not drown Belgrade”; 

Or. en 
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în numele Grupului S&D 
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Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. își reiterează preocuparea față de 

lipsa de progrese în ceea ce privește 

îmbunătățirea situației libertății de 

exprimare și a autocenzurii mass-mediei, 

un fenomen care se agravează; subliniază 

că interferența politică, amenințările, 

violența și intimidările îndreptate împotriva 

jurnaliștilor, inclusiv atacurile fizice, 

amenințările verbale și scrise și atacurile 

asupra proprietății rămân un motiv de 

îngrijorare; face apel la autorități să 

condamne public și fără echivoc toate 

atacurile, să asigure resurse adecvate 

pentru anchetarea mai proactivă a tuturor 

cazurilor de atacuri împotriva jurnaliștilor 

și a societăților din mass-media și să aducă 

rapid autorii acestor atacuri în fața justiției; 

își exprimă preocuparea față de faptul că 

procesele civile de calomnie și campaniile 

de denigrare vizează în mod 

disproporționat organele de presă și 

jurnaliștii critici, precum și față de 

posibilul impact asupra libertății presei al 

hotărârilor judecătorești privind calomnia; 

solicită punerea în aplicare pe deplin a 

legilor privind mass-media; salută 

semnarea memorandumului privind 

cooperarea și protecția jurnaliștilor încheiat 

între procurori, poliție, jurnaliști și 

asociațiile mass-media și așteaptă cu 

interes punerea în aplicare a acestuia; 

20. își reiterează preocuparea față de 

lipsa de progrese în ceea ce privește 

îmbunătățirea situației libertății de 

exprimare și a autocenzurii mass-mediei, 

un fenomen care se agravează; subliniază 

că interferența politică, amenințările, 

violența și intimidările îndreptate împotriva 

jurnaliștilor, inclusiv atacurile fizice, 

amenințările verbale și scrise și atacurile 

asupra proprietății rămân un motiv de 

îngrijorare; face apel la autorități să 

condamne public și fără echivoc toate 

atacurile, să asigure resurse adecvate 

pentru anchetarea mai proactivă a tuturor 

cazurilor de atacuri împotriva jurnaliștilor 

și a societăților din mass-media și să aducă 

rapid autorii acestor atacuri în fața justiției; 

își exprimă preocuparea față de faptul că 

procesele civile de calomnie și campaniile 

de denigrare vizează în mod 

disproporționat organele de presă și 

jurnaliștii critici, precum și față de 

posibilul impact asupra libertății presei al 

hotărârilor judecătorești privind calomnia; 

își exprimă preocuparea față de campania 

negativă îndreptată împotriva jurnaliștilor 

de investigație care informează cu privire 

la actele de corupție și solicită 

funcționarilor guvernamentali să se 

abțină de la aceasta; solicită punerea în 

aplicare pe deplin a legilor privind mass-
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subliniază necesitatea unei transparențe 

totale în ceea ce privește proprietatea 

asupra mass-mediei și finanțarea acesteia; 

încurajează guvernul să garanteze 

independența și sustenabilitatea financiară 

a organizațiilor mass-media publice, 

precum și viabilitatea financiară a 

conținutului mass-media în limbile 

minorităților, și să sporească rolul 

difuzorilor publici în acest domeniu; 

media; salută semnarea memorandumului 

privind cooperarea și protecția jurnaliștilor 

încheiat între procurori, poliție, jurnaliști și 

asociațiile mass-media și așteaptă cu 

interes punerea în aplicare a acestuia; 

subliniază necesitatea unei transparențe 

totale în ceea ce privește proprietatea 

asupra mass-mediei și finanțarea acesteia; 

încurajează guvernul să garanteze 

independența și sustenabilitatea financiară 

a organizațiilor mass-media publice, 

precum și viabilitatea financiară a 

conținutului mass-media în limbile 

minorităților, și să sporească rolul 

difuzorilor publici în acest domeniu; 

Or. en 

 

 


