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10.5.2017 A8-0063/10 

Grozījums Nr.  10 

Victor Boştinaru, Tanja Fajon 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0063/2017 

David McAllister 

2016. gada ziņojums par Serbiju 

2016/2311(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 5.a pieņem zināšanai 2017. gada 

2. aprīlī notikušo prezidenta vēlēšanu 

rezultātus; stingri nosoda pret citiem 

prezidenta amata kandidātiem vērsto 

retoriku, ko prezidenta vēlēšanu 

kampaņas laikā izmantoja valdības 

amatpersonas un valdību atbalstošie 

plašsaziņas līdzekļi; pauž nožēlu par to, 

ka vēlēšanu kampaņas laikā kandidātiem 

nebija vienādas piekļuves plašsaziņas 

līdzekļiem, kā arī par parlamenta darba 

apturēšanu kampaņas laikā, kas liedza 

opozīcijas politiķiem publiskas izpausmes 

vietu; aicina iestādes pienācīgi izmeklēt 

apgalvojumus par dažādu veidu 

pārkāpumiem, vardarbību un iebiedēšanu 

vēlēšanu laikā; atzīst, ka vairākās Serbijas 

pilsētās turpinās protesti, turpina tiem 

cieši sekot līdzi un mudina iestādes 

izskatīt protestētāju prasības saskaņā ar 

demokrātijas standartiem un demokrātijas 

garu; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/11 

Grozījums Nr.  11 

Victor Boştinaru, Tanja Fajon 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0063/2017 

David McAllister 

2016. gada ziņojums par Serbiju 

2016/2311(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

12. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. atzinīgi vērtē Serbijas aktīvo 

līdzdalību starptautiskajā un reģionālajā 

policijas un tiesu iestāžu sadarbībā, kā arī 

gūtos rezultātos cīņā pret organizēto 

noziedzību un Serbijas pirmā smagās un 

organizētās noziedzības draudu 

novērtējuma (SOCTA) pieņemšanu; aicina 

Serbiju pastiprināt centienus plašāku 

kriminālo tīklu darbības izmeklēšanā, 

uzlabot finanšu izmeklēšanu un uz 

izlūkdatiem balstītu policijas darbību un 

panākt pārliecinošus galīgo spriedumu 

rezultātus; aicina Serbiju pilnībā īstenot 

2016. gada februārī pieņemto Likumu par 

policiju, saskaņot ar ES tiesību aktiem 

noteikumus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

konfiskāciju un izveidot drošu platformu 

izlūkdatu apmaiņai starp tiesībaizsardzības 

aģentūrām; atzinīgi vērtē nesenās valsts 

īpašuma likuma izmaiņas un uzsver, ka ir 

jānodrošina šā tiesību akta pārredzama un 

nediskriminējoša īstenošana un ka 

jāpieņem papildu pasākumi, lai attiecībā uz 

īpašumtiesībām pilnībā ieviestu juridisko 

noteiktību; aicina veikt papildu pasākumus, 

lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar 

Likuma par valsts iestāžu struktūru un 

kompetencēm tiesvedībā, kas saistīta ar 

kara noziegumiem, darbības jomu, ietekmi 

un īstenošanu; aicina iestādes izskatīt 

gadījumus, kuros policija pret 

12. atzinīgi vērtē Serbijas aktīvo 

līdzdalību starptautiskajā un reģionālajā 

policijas un tiesu iestāžu sadarbībā, kā arī 

gūtos rezultātos cīņā pret organizēto 

noziedzību un Serbijas pirmā smagās un 

organizētās noziedzības draudu 

novērtējuma (SOCTA) pieņemšanu; aicina 

Serbiju pastiprināt centienus plašāku 

kriminālo tīklu darbības izmeklēšanā, 

uzlabot finanšu izmeklēšanu un uz 

izlūkdatiem balstītu policijas darbību un 

panākt pārliecinošus galīgo spriedumu 

rezultātus; aicina Serbiju pilnībā īstenot 

2016. gada februārī pieņemto Likumu par 

policiju, saskaņot ar ES tiesību aktiem 

noteikumus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

konfiskāciju un izveidot drošu platformu 

izlūkdatu apmaiņai starp tiesībaizsardzības 

aģentūrām; atzinīgi vērtē nesenās valsts 

īpašuma likuma izmaiņas un uzsver, ka ir 

jānodrošina šā tiesību akta pārredzama un 

nediskriminējoša īstenošana un ka 

jāpieņem papildu pasākumi, lai attiecībā uz 

īpašumtiesībām pilnībā ieviestu juridisko 

noteiktību; aicina veikt papildu pasākumus, 

lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar 

Likuma par valsts iestāžu struktūru un 

kompetencēm tiesvedībā, kas saistīta ar 

kara noziegumiem, darbības jomu, ietekmi 

un īstenošanu; aicina iestādes izskatīt 

gadījumus, kuros policija pret 
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iedzīvotājiem ir izmantojusi pārmērīgu 

spēku; ar bažām ir ņēmis vērā pretrunīgos 

notikumus Belgradas Savamalas rajonā, jo 

īpaši privātīpašuma nojaukšanu, un prasa 

tos ātri atrisināt un pilnībā sadarboties ar 

tiesiskās varas iestādēm, kas veic 

izmeklēšanu, lai sauktu vainīgos pie 

atbildības; 

iedzīvotājiem ir izmantojusi pārmērīgu 

spēku; ar bažām ir ņēmis vērā pretrunīgos 

notikumus Belgradas Savamalas rajonā, jo 

īpaši privātīpašuma nojaukšanu; pauž 

bažas par to, ka ir pagājis vesels gads, 

izmeklēšanai nemaz nevirzoties uz 

priekšu, un prasa to ātri atrisināt un pilnībā 

sadarboties ar tiesiskās varas iestādēm, kas 

veic izmeklēšanu, lai sauktu vainīgos pie 

atbildības; aicina Serbijas Iekšlietu 

ministriju un Belgradas pilsētas iestādes 

pilnībā sadarboties ar prokuroru šajā 

lietā; aicina iestādes atturēties no 

apvainojumiem, spiediena izdarīšanas un 

uzbrukumiem, kas vērsti pret pilsoniskās 

kustības “Neļausim Belgradai noslīkt” 

dalībniekiem; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/12 

Grozījums Nr.  12 

Victor Boştinaru, Tanja Fajon 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0063/2017 

David McAllister 

2016. gada ziņojums par Serbiju 

2016/2311(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

20. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

20. atkārtoti pauž bažas par to, ka nav 

panākti uzlabojumi vārda brīvības un 

plašsaziņas līdzekļu pašcenzūras jomā, kas 

ir parādība, kura aizvien vairāk saasinās; 

uzsver, ka joprojām rada bažas politiskā 

iejaukšanās, draudi un vardarbība pret 

žurnālistiem un žurnālistu iebiedēšana, 

tostarp fiziski uzbrukumi, mutiski un 

rakstiski draudi, kā arī uzbrukumi 

īpašumam; aicina iestādes publiski un 

viennozīmīgi nosodīt visus uzbrukumus, 

nodrošināt pienācīgus resursus, lai 

proaktīvāk izmeklētu visus gadījumus, kad 

ir notikuši uzbrukumi žurnālistiem un 

plašsaziņas līdzekļiem, un drīz saukt pie 

atbildības vainīgos; pauž bažas par 

nesamērīgo vēršanos pret kritiski 

noskaņotiem plašsaziņas līdzekļiem un 

žurnālistiem, ierosinot civillietas par 

neslavas celšanu un īstenojot 

nomelnošanas kampaņas, un par tiesu varas 

iestāžu lēmumu, kuri pieņemti saistībā ar 

neslavas celšanu, iespējamu ietekmi uz 

plašsaziņas līdzekļu brīvību; prasa pilnībā 

īstenot tiesību aktus par plašsaziņas 

līdzekļiem; atzinīgi vērtē nolīguma 

parakstīšanu par sadarbību un žurnālistu 

aizsardzību, par kuru vienojās prokurori, 

policija, žurnālisti un plašsaziņas līdzekļi, 

un sagaida tā īstenošanu; uzsver, ka ir 

vajadzīga pilnīga pārredzamība attiecībā uz 

20. atkārtoti pauž bažas par to, ka nav 

panākti uzlabojumi vārda brīvības un 

plašsaziņas līdzekļu pašcenzūras jomā, kas 

ir parādība, kura aizvien vairāk saasinās; 

uzsver, ka joprojām rada bažas politiskā 

iejaukšanās, draudi un vardarbība pret 

žurnālistiem un žurnālistu iebiedēšana, 

tostarp fiziski uzbrukumi, mutiski un 

rakstiski draudi, kā arī uzbrukumi 

īpašumam; aicina iestādes publiski un 

viennozīmīgi nosodīt visus uzbrukumus, 

nodrošināt pienācīgus resursus, lai 

proaktīvāk izmeklētu visus gadījumus, kad 

ir notikuši uzbrukumi žurnālistiem un 

plašsaziņas līdzekļiem, un drīz saukt pie 

atbildības vainīgos; pauž bažas par 

nesamērīgo vēršanos pret kritiski 

noskaņotiem plašsaziņas līdzekļiem un 

žurnālistiem, ierosinot civillietas par 

neslavas celšanu un īstenojot 

nomelnošanas kampaņas, un par tiesu varas 

iestāžu lēmumu, kuri pieņemti saistībā ar 

neslavas celšanu, iespējamu ietekmi uz 

plašsaziņas līdzekļu brīvību; pauž bažas 

par negatīvo kampaņu pret 

pētnieciskajiem žurnālistiem, kas ziņo par 

korupciju, un aicina valdības 

amatpersonas atturēties no iesaistīšanās 

šādās kampaņās; prasa pilnībā īstenot 

tiesību aktus par plašsaziņas līdzekļiem; 

atzinīgi vērtē nolīguma parakstīšanu par 
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plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesībām un 

finansējumu plašsaziņas līdzekļiem; 

mudina valdību nodrošināt abu sabiedrisko 

plašsaziņas līdzekļu organizāciju 

neatkarību un finansiālo ilgtspēju un 

nodrošināt tāda plašsaziņas līdzekļu satura 

finansiālo dzīvotspēju, ko sagatavo 

minoritāšu valodās, un palielināt 

sabiedrisko raidorganizāciju nozīmi šajā 

jomā; 

sadarbību un žurnālistu aizsardzību, par 

kuru vienojās prokurori, policija, žurnālisti 

un plašsaziņas līdzekļi, un sagaida tā 

īstenošanu; uzsver, ka ir vajadzīga pilnīga 

pārredzamība attiecībā uz plašsaziņas 

līdzekļu īpašumtiesībām un finansējumu 

plašsaziņas līdzekļiem; mudina valdību 

nodrošināt abu sabiedrisko plašsaziņas 

līdzekļu organizāciju neatkarību un 

finansiālo ilgtspēju un nodrošināt tāda 

plašsaziņas līdzekļu satura finansiālo 

dzīvotspēju, ko sagatavo minoritāšu 

valodās, un palielināt sabiedrisko 

raidorganizāciju nozīmi šajā jomā; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/13 

Grozījums Nr.  13 

Victor Boştinaru, Tanja Fajon 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0063/2017 

David McAllister 

2016. gada ziņojums par Serbiju 

2016/2311(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

34. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

34. pauž nopietnas bažas par neseno 

spriedzi starp Serbiju un Kosovu saistībā ar 

pirmo vilciena braucienu no Belgradas un 

Ziemeļmitrovicu, tostarp kareivīgiem 

saukļiem un pret ES vērstu retoriku; 

uzsver, ka gan Belgradai, gan Prištinai ir 

jāatturas no jebkādas rīcības, kas varētu 

apdraudēt šajā procesā līdz šim panākto 

progresu, un jāatturas no provokatīvas 

darbības un nelietderīgas retorikas, kas 

varētu kavēt normalizācijas procesu; 

34. pauž nopietnas bažas par neseno 

spriedzi starp Serbiju un Kosovu saistībā ar 

pirmo vilciena braucienu no Belgradas un 

Ziemeļmitrovicu, tostarp kareivīgiem 

saukļiem un pret ES vērstu retoriku; 

uzsver, ka gan Belgradai, gan Prištinai ir 

jāatturas no jebkādas rīcības, kas varētu 

apdraudēt šajā procesā līdz šim panākto 

progresu, un jāatturas no provokatīvas 

darbības un nelietderīgas retorikas, kas 

varētu kavēt normalizācijas procesu; pauž 

nožēlu par neseno pretrunīgo rīcību 

saistībā ar Ramush Haradinaj 

aizturēšanu un viņa izdošanas 

pieprasīšanu; 

Or. en 

 

 


