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David McAllister 

Rapport för 2016 om Serbien 

2016/2311(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 5a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  5a. Europaparlamentet noterar 

resultatet av presidentvalet den 2 april 

2017. Parlamentet fördömer kraftigt den 

retorik som regeringstjänstemän och 

regeringstrogna medier använde mot 

andra presidentkandidater under 

presidentvalskampanjen. Parlamentet 

beklagar att kandidaterna inte hade 

samma tillgång till medier under 

valkampanjen och att parlamentet gjorde 

uppehåll under kampanjen, vilket innebar 

att det inte fanns något offentligt forum 

för oppositionspolitiker. Parlamentet 

uppmanar myndigheterna att grundligt 

undersöka påståendena om olika sorters 

oegentligheter, våld och hot i samband 

med valet. Parlamentet är medvetet om de 

protester som ägde rum vid denna 

tidpunkt i olika serbiska städer och 

uppmuntrar myndigheterna att överväga 

demonstranternas krav i linje med 

demokratiska standarder och i en anda av 

demokrati. 

Or. en 
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Punkt 12 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet välkomnar 

Serbiens aktiva roll i internationellt och 

regionalt polissamarbete och rättsligt 

samarbete, framstegen i kampen mot 

organiserad brottslighet och antagandet av 

Serbiens första nationella 

hotbildsbedömning avseende den grova 

organiserade brottsligheten (Socta). 

Parlamentet uppmanar Serbien att 

intensifiera arbetet med att utreda större 

kriminella nätverk, förbättra finansiella 

utredningar och underrättelsebaserat 

polisarbete och ta fram en solid 

redovisning av slutliga domar. Parlamentet 

uppmanar Serbien att till fullo införa lagen 

om polisen från februari 2016, anpassa sina 

regler för förverkande av tillgångar som 

härrör från brott till EU:s regler samt 

inrätta en säker plattform för att utbyta 

underrättelser mellan brottsbekämpande 

organ. Parlamentet välkomnar de senaste 

ändringarna av lagen om allmän egendom, 

och betonar att man måste säkerställa att 

den genomförs på ett öppet och icke-

diskriminerande sätt och att ytterligare 

åtgärder måste vidtas för att till fullo 

klargöra rättsläget när det gäller 

äganderätten. Parlamentet efterfrågar 

ytterligare insatser för att ta itu med frågan 

om tillämpningsområdet för samt 

verkställigheten och konsekvenserna av 

12. Europaparlamentet välkomnar 

Serbiens aktiva roll i internationellt och 

regionalt polissamarbete och rättsligt 

samarbete, framstegen i kampen mot 

organiserad brottslighet och antagandet av 

Serbiens första nationella 

hotbildsbedömning avseende den grova 

organiserade brottsligheten (Socta). 

Parlamentet uppmanar Serbien att 

intensifiera arbetet med att utreda större 

kriminella nätverk, förbättra finansiella 

utredningar och underrättelsebaserat 

polisarbete och ta fram en solid 

redovisning av slutliga domar. Parlamentet 

uppmanar Serbien att till fullo införa lagen 

om polisen från februari 2016, anpassa sina 

regler för förverkande av tillgångar som 

härrör från brott till EU:s regler samt 

inrätta en säker plattform för att utbyta 

underrättelser mellan brottsbekämpande 

organ. Parlamentet välkomnar de senaste 

ändringarna av lagen om allmän egendom, 

och betonar att man måste säkerställa att 

den genomförs på ett öppet och icke-

diskriminerande sätt och att ytterligare 

åtgärder måste vidtas för att till fullo 

klargöra rättsläget när det gäller 

äganderätten. Parlamentet efterfrågar 

ytterligare insatser för att ta itu med frågan 

om tillämpningsområdet för samt 

verkställigheten och konsekvenserna av 
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lagen om statliga myndigheters 

organisation och behörighet avseende 

krigsförbrytelser. Parlamentet uppmanar 

myndigheterna att ta itu med fall där 

polisen har använt övervåld mot 

medborgare. Parlamentet har med oro 

noterat de kontroversiella händelserna i 

Belgrads Savamala-distrikt, särskilt 

rivningen av privat egendom, och begär en 

lösning snarast och fullständigt samarbete 

med de rättsliga myndigheterna i 

undersökningarna för att ställa förövarna 

inför rätta. 

lagen om statliga myndigheters 

organisation och behörighet avseende 

krigsförbrytelser. Parlamentet uppmanar 

myndigheterna att ta itu med fall där 

polisen har använt övervåld mot 

medborgare. Parlamentet har med oro 

noterat de kontroversiella händelserna i 

Belgrads Savamala-distrikt, särskilt 

rivningen av privat egendom. Parlamentet 

är bekymrat över att ett helt år har gått utan 

att några framsteg har gjorts i utredningen, 

och begär en lösning snarast och 

fullständigt samarbete med de rättsliga 

myndigheterna i undersökningarna för att 

ställa förövarna inför rätta. Parlamentet 

uppmanar det serbiska inrikesministeriet 

och staden Belgrads myndigheter att till 

fullo samarbeta med den allmänna 

åklagaren i detta ärende. Parlamentet 

uppmanar myndigheterna att avstå från 

att anklaga, pressa och attackera 

medlemmar i medborgarrörelsen ”Let’s 

not drown Belgrade”. 

Or. en 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet upprepar sin oro 

över att inga framsteg har gjorts för att 

förbättra situationen i fråga om 

yttrandefrihet och mediernas självcensur, 

som blir allt vanligare. Parlamentet 

understryker att politisk inblandning och 

hot och våld mot journalister, inbegripet 

fysiska angrepp, verbala och skriftliga hot 

och attacker mot egendom, fortfarande är 

ett problem. Parlamentet uppmanar 

myndigheterna att offentligt och otvetydigt 

fördöma alla angrepp, att tillhandahålla 

adekvata resurser för en mer proaktiv 

undersökning av alla fall där journalister 

och medier har angripits, och att snabbt 

ställa förövarna inför rätta. Parlamentet är 

bekymrat över att civilrättsliga 

förtalsstämningar och 

smutskastningskampanjer i oproportionellt 

hög grad används mot kritiska 

medieföretag och journalister och över den 

eventuella inverkan på mediefriheten av 

rättsväsendets beslut i fråga om förtal. 

Parlamentet begär att medielagstiftningen 

ska genomföras helt, och välkomnar det 

avtal om samarbete och skydd av 

journalister som undertecknats av åklagare, 

polis, journalister och medieförbund och 

ser fram emot genomförandet av detta 

avtal. Parlamentet betonar behovet av total 

insyn i mediernas ägandeförhållanden och 

20. Europaparlamentet upprepar sin oro 

över att inga framsteg har gjorts för att 

förbättra situationen i fråga om 

yttrandefrihet och mediernas självcensur, 

som blir allt vanligare. Parlamentet 

understryker att politisk inblandning och 

hot och våld mot journalister, inbegripet 

fysiska angrepp, verbala och skriftliga hot 

och attacker mot egendom, fortfarande är 

ett problem. Parlamentet uppmanar 

myndigheterna att offentligt och otvetydigt 

fördöma alla angrepp, att tillhandahålla 

adekvata resurser för en mer proaktiv 

undersökning av alla fall där journalister 

och medier har angripits, och att snabbt 

ställa förövarna inför rätta. Parlamentet är 

bekymrat över att civilrättsliga 

förtalsstämningar och 

smutskastningskampanjer i oproportionellt 

hög grad används mot kritiska 

medieföretag och journalister och över den 

eventuella inverkan på mediefriheten av 

rättsväsendets beslut i fråga om förtal. 

Parlamentet är bekymrat över en negativ 

kampanj mot granskande journalister 

som rapporterar om korruption, och 

uppmanar regeringstjänstemän att avstå 

från att delta i sådana kampanjer. 

Parlamentet begär att medielagstiftningen 

ska genomföras helt, och välkomnar det 

avtal om samarbete och skydd av 
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finansiering. Parlamentet uppmanar 

regeringen att garantera public service-

organisationers oberoende och finansiella 

hållbarhet, den finansiella hållbarheten i 

medieinnehåll på minoritetsspråken och en 

mer framträdande roll för offentliga 

programföretag på detta område. 

journalister som undertecknats av åklagare, 

polis, journalister och medieförbund och 

ser fram emot genomförandet av detta 

avtal. Parlamentet betonar behovet av total 

insyn i mediernas ägandeförhållanden och 

finansiering. Parlamentet uppmanar 

regeringen att garantera public service-

organisationers oberoende och finansiella 

hållbarhet, den finansiella hållbarheten i 

medieinnehåll på minoritetsspråken och en 

mer framträdande roll för offentliga 

programföretag på detta område. 

Or. en 

 

 


