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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

10.5.2017 A8-0063/10 

Módosítás  10 

Victor Boştinaru, Tanja Fajon 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0063/2017 

David McAllister 

2016. évi jelentés Szerbiáról 

2016/2311(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  5a. tudomásul veszi a 2017. április 2-i 

elnökválasztás eredményeit; súlyosan 

elítéli az elnökválasztási kampány során a 

kormányhivatalnokok és a kormány 

mellett álló média által a többi 

elnökjelölttel szemben alkalmazott 

retorikát; sajnálatát fejezi ki, amiért az 

elnökválasztási kampány során a jelöltek 

nem fértek hozzá egyenlő mértékben a 

médiához, továbbá a kampány alatti 

parlamenti szünet miatt, mivel az ellenzéki 

politikusok nem jutották hozzá a 

nyilvános fórumokhoz; felszólítja a 

hatóságokat, hogy megfelelően vizsgálják 

ki a választások során bekövetkezett 

különböző típusú szabálytalanságokra, 

erőszakra és megfélemlítésekre vonatkozó 

panaszokat; tudomásul veszi és szorosan 

nyomon követi a különböző szerb 

városokban zajló tiltakozásokat, és 

bátorítja a hatóságokat, hogy vegyék 

figyelembe a tiltakozók kéréseit a 

demokratikus normáknak és a 

demokrácia szellemének megfelelően; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/11 

Módosítás  11 

Victor Boştinaru, Tanja Fajon 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0063/2017 

David McAllister 

2016. évi jelentés Szerbiáról 

2016/2311(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

12 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. üdvözli Szerbia aktív 

szerepvállalását a nemzetközi és a 

regionális rendőrségi és igazságügyi 

együttműködés terén, továbbá üdvözli a 

szervezett bűnözés elleni küzdelem terén 

elért előrehaladást, valamint a súlyos és 

szervezett bűnözés általi fenyegetettség 

első szerbiai értékelésének elfogadását; 

felhívja Szerbiát, hogy fokozza a kiterjedt 

bűnszövetkezetekkel kapcsolatos 

nyomozásra, a pénzügyi nyomozások és a 

hírszerzésen alapuló rendőri tevékenység 

fejlesztésére irányuló erőfeszítéseket és 

megbízható eredményeket érjen el a 

jogerős büntetőítéletek terén; felszólítja 

Szerbiát a rendőrségről szóló 2016. 

februári jogszabály maradéktalan 

végrehajtására, a bűncselekményből 

származó vagyoni eszközök elkobzásával 

kapcsolatban az uniós szabályokkal való 

összehangolásra, valamint a bűnüldöző 

szervek közötti információcserét szolgáló 

biztonságos platform létrehozására; üdvözli 

a köztulajdonról szóló törvény 

közelmúltban elvégzett módosításait, és 

hangsúlyozza, hogy biztosítani e törvény 

átlátható és megkülönböztetésmentes 

végrehajtását, és további lépéseket kell 

tenni a tulajdonjogok jogi 

egyértelműségének teljes körű 

megteremtése érdekében; további 

12. üdvözli Szerbia aktív 

szerepvállalását a nemzetközi és a 

regionális rendőrségi és igazságügyi 

együttműködés terén, továbbá üdvözli a 

szervezett bűnözés elleni küzdelem terén 

elért előrehaladást, valamint a súlyos és 

szervezett bűnözés általi fenyegetettség 

első szerbiai értékelésének elfogadását; 

felhívja Szerbiát, hogy fokozza a kiterjedt 

bűnszövetkezetekkel kapcsolatos 

nyomozásra, a pénzügyi nyomozások és a 

hírszerzésen alapuló rendőri tevékenység 

fejlesztésére irányuló erőfeszítéseket és 

megbízható eredményeket érjen el a 

jogerős büntetőítéletek terén; felszólítja 

Szerbiát a rendőrségről szóló 2016. 

februári jogszabály maradéktalan 

végrehajtására, a bűncselekményből 

származó vagyoni eszközök elkobzásával 

kapcsolatban az uniós szabályokkal való 

összehangolásra, valamint a bűnüldöző 

szervek közötti információcserét szolgáló 

biztonságos platform létrehozására; üdvözli 

a köztulajdonról szóló törvény 

közelmúltban elvégzett módosításait, és 

hangsúlyozza, hogy biztosítani e törvény 

átlátható és megkülönböztetésmentes 

végrehajtását, és további lépéseket kell 

tenni a tulajdonjogok jogi 

egyértelműségének teljes körű 

megteremtése érdekében; további 
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erőfeszítésekre szólít fel a háborús 

bűnökkel kapcsolatos eljárásokban részt 

vevő állami hatóságok szervezéséről és 

hatásköréről szóló jogszabály hatályával, 

végrehajtásával és hatásaival kapcsolatos 

kérdések kezelése terén; felhívja a 

hatóságokat, hogy lépjenek fel az ellen, 

hogy a rendőrség túlzott erőszakot 

alkalmaz a polgárokkal szemben; 

aggodalommal figyeli a belgrádi Savamala 

negyedben történt ellentmondásos 

eseményeket, különösen a 

magántulajdonban lévő ingatlanok 

lebontását, és kéri a helyzet gyors 

megoldását és az igazságügyi hatóságokkal 

való teljes körű együttműködést a 

nyomozás során az elkövetők felelősségre 

vonása érdekében; 

erőfeszítésekre szólít fel a háborús 

bűnökkel kapcsolatos eljárásokban részt 

vevő állami hatóságok szervezéséről és 

hatásköréről szóló jogszabály hatályával, 

végrehajtásával és hatásaival kapcsolatos 

kérdések kezelése terén; felhívja a 

hatóságokat, hogy lépjenek fel az ellen, 

hogy a rendőrség túlzott erőszakot 

alkalmaz a polgárokkal szemben; 

aggodalommal figyeli a belgrádi Savamala 

negyedben történt ellentmondásos 

eseményeket, különösen a 

magántulajdonban lévő ingatlanok 

lebontását; aggodalmának ad hangot, 

amiért eltelt egy teljes év és a vizsgálat 

semmi eredménnyel nem járt, és kéri a 

helyzet gyors megoldását és az igazságügyi 

hatóságokkal való teljes körű 

együttműködést a nyomozás során az 

elkövetők felelősségre vonása érdekében; 

felszólítja a szerb belügyminisztériumot és 

a belgrádi hatóságokat, hogy teljes 

mértékben működjenek együtt az 

államügyészséggel ebben az ügyben;  

felszólítja a hatóságokat, hogy 

tartózkodjanak a „Ne fojtsuk vízbe 

Belgrádot” civil mozgalom tagjai elleni 

vádaskodásoktól, a nyomásgyakorlástól és 

támadásoktól; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/12 

Módosítás  12 

Victor Boştinaru, Tanja Fajon 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0063/2017 

David McAllister 

2016. évi jelentés Szerbiáról 

2016/2311(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. ismételten aggodalmának ad hangot 

amiatt, hogy nem történt semmilyen 

előrelépés a véleménynyilvánítás 

szabadságának és a média öncenzúrájának 

javítása érdekében, amely jelenség egyre 

rosszabbodik; hangsúlyozza, hogy az 

újságírókkal szemben alkalmazott politikai 

beavatkozás, fenyegetések, erőszak és 

megfélemlítés, többek között fizikai 

támadások, szóbeli és írott fenyegetések, 

valamint a tulajdont érintő támadások 

továbbra is aggodalomra adnak okot; 

felszólítja a hatóságokat, hogy nyilvánosan 

és egyértelműen ítéljenek el minden 

támadást, hogy biztosítsanak elegendő 

forrást az újságírók és médiaorgánumok 

elleni összes támadás proaktívabb 

kivizsgálásához, és mielőbb állítsák 

bíróság elé az elkövetőket; aggodalmának 

ad hangot, amiért a kritikus hangot megütő 

médiaorgánumok és újságírók ellen 

aránytalanul sok polgári rágalmazási perre 

és lejárató kampányra kerül sor, továbbá 

aggódik a rágalmazásokra vonatkozó 

bírósági határozatoknak a média 

szabadságára gyakorolt hatása miatt; felhív 

a médiatörvények teljes körű 

végrehajtására; üdvözli az 

együttműködésről és az újságírók 

védelméről szóló, az ügyészek, a 

rendőrség, az újságírók és a 

20. ismételten aggodalmának ad hangot 

amiatt, hogy nem történt semmilyen 

előrelépés a véleménynyilvánítás 

szabadságának és a média öncenzúrájának 

javítása érdekében, amely jelenség egyre 

rosszabbodik; hangsúlyozza, hogy az 

újságírókkal szemben alkalmazott politikai 

beavatkozás, fenyegetések, erőszak és 

megfélemlítés, többek között fizikai 

támadások, szóbeli és írott fenyegetések, 

valamint a tulajdont érintő támadások 

továbbra is aggodalomra adnak okot; 

felszólítja a hatóságokat, hogy nyilvánosan 

és egyértelműen ítéljenek el minden 

támadást, hogy biztosítsanak elegendő 

forrást az újságírók és médiaorgánumok 

elleni összes támadás proaktívabb 

kivizsgálásához, és mielőbb állítsák 

bíróság elé az elkövetőket; aggodalmának 

ad hangot, amiért a kritikus hangot megütő 

médiaorgánumok és újságírók ellen 

aránytalanul sok polgári rágalmazási perre 

és lejárató kampányra kerül sor, továbbá 

aggódik a rágalmazásokra vonatkozó 

bírósági határozatoknak a média 

szabadságára gyakorolt hatása miatt; 

aggodalmának ad hangot a korrupcióról 

beszámoló oknyomozó újságírók elleni 

negatív kampány miatt, és felszólítja a 

kormányhivatalnokokat, hogy 

maradjanak távol az ilyen kampányoktól; 
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médiaegyesületek között létrejött 

megállapodást, és várakozással tekint 

végrehajtása elé; hangsúlyozza, hogy teljes 

átláthatóságra van szükség a 

médiaorgánumok tulajdonjoga és a média 

finanszírozása terén; ösztönzi a kormányt, 

hogy garantálja mindkét közszolgálati 

médiaszervezet függetlenségét és pénzügyi 

fenntarthatóságát, a kisebbségi nyelvű 

médiatartalmak pénzügyi életképességét és 

a közszolgálati műsorszolgáltatók 

szerepének növelését e téren; 

felhív a médiatörvények teljes körű 

végrehajtására; üdvözli az 

együttműködésről és az újságírók 

védelméről szóló, az ügyészek, a 

rendőrség, az újságírók és a 

médiaegyesületek között létrejött 

megállapodást, és várakozással tekint 

végrehajtása elé; hangsúlyozza, hogy teljes 

átláthatóságra van szükség a 

médiaorgánumok tulajdonjoga és a média 

finanszírozása terén; ösztönzi a kormányt, 

hogy garantálja mindkét közszolgálati 

médiaszervezet függetlenségét és pénzügyi 

fenntarthatóságát, a kisebbségi nyelvű 

médiatartalmak pénzügyi életképességét és 

a közszolgálati műsorszolgáltatók 

szerepének növelését e téren; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/13 

Módosítás  13 

Victor Boştinaru, Tanja Fajon 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0063/2017 

David McAllister 

2016. évi jelentés Szerbiáról 

2016/2311(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

34 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

34. súlyos aggodalmának ad hangot a 

Szerbia és Koszovó között nemrégiben 

kialakult, háborús uszító nyilatkozatokat és 

EU-ellenes szólamokat is magában foglaló 

feszültség miatt, amelynek oka a Belgrád 

és Észak-Mitrovica között első alkalommal 

megtett vonatút volt; hangsúlyozza annak 

szükségességét, hogy Belgrád és Pristina 

egyaránt tartózkodjon minden olyan 

fellépéstől, amely veszélyeztetheti az eddig 

elért eddigi eredményeket, és ne tegyen 

olyan provokatív lépéseket és ne 

használjon olyan retorikát, amely 

veszélybe sodorhatná a normalizációs 

folyamatot; 

34. súlyos aggodalmának ad hangot a 

Szerbia és Koszovó között nemrégiben 

kialakult, háborús uszító nyilatkozatokat és 

EU-ellenes szólamokat is magában foglaló 

feszültség miatt, amelynek oka a Belgrád 

és Észak-Mitrovica között első alkalommal 

megtett vonatút volt; hangsúlyozza annak 

szükségességét, hogy Belgrád és Pristina 

egyaránt tartózkodjon minden olyan 

fellépéstől, amely veszélyeztetheti az eddig 

elért eddigi eredményeket, és ne tegyen 

olyan provokatív lépéseket és ne 

használjon olyan retorikát, amely 

veszélybe sodorhatná a normalizációs 

folyamatot; sajnálatának ad hangot a 

Ramush Haradinaj letartóztatása és a 

kiadatása iránti kérelem körüli legutóbbi 

viták miatt; 

Or. en 

 

 


