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Ændringsforslag  2 

Igor Šoltes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0331/2018 

David McAllister 

Kommissionens 2018-rapport om Serbien 

(2018/2146(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  12a. minder om sine henstillinger 

vedrørende suspension af uacceptable 

skatteprocedurer, likvidations- og 

konkursprocedurer for private 

virksomheder og godtgørelse til berørte 

privatpersoner og virksomheder, idet 

Serbiens forpligtelser er omhandlet i 

artikel 31 i den forhandlingsramme, som 

er medtaget i Parlamentets beslutning af 

29. marts 2012 om den europæiske 

integrationsproces for Serbien1 og dets 

beslutning af 18. april 2013 om 

statusrapport 2012 for Serbien2, og 

opfordrer de serbiske myndigheder til at 

gennemføre dem; 

______________ 

1 EUT C 257 E af 6.9.2013, s. 18. 

2 EUT C 45 af 5.2.2016, s. 62. 

Or. en 
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Igor Šoltes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0331/2018 

David McAllister 

Kommissionens 2018-rapport om Serbien 

(2018/2146(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  19a. bemærker visse fremskridt i sagen 

om ulovlig nedrivning af privat ejendom 

og fratagelse af retten til fri bevægelighed 

i Beograd-bydelen Savamala i april 2016; 

opfordrer til, at den løses, og til, at der 

samarbejdes fuldt ud med de retslige 

myndigheder i efterforskningen for at få 

bragt gerningsmændene for en domstol; 

Or. en 
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Igor Šoltes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0331/2018 

David McAllister 

Kommissionens 2018-rapport om Serbien 

(2018/2146(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  24a. beklager visse serbiske 

myndigheders gentagne benægtelser af 

folkedrabet i Srebrenica; minder dem om, 

at et fuldstændigt samarbejde med Det 

Internationale Krigsforbrydertribunal 

vedrørende det Tidligere Jugoslavien og 

dets efterfølger, den internationale 

residualmekanisme for 

krigsforbrydertribunaler, også indebærer 

fuld accept og gennemførelse af deres 

domme og afgørelser; understreger, at 

anerkendelse af folkedrabet i Srebrenica 

er et afgørende skridt på Serbiens vej mod 

tiltrædelse af Den Europæiske Union; 

Or. en 
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Betænkning A8-0331/2018 

David McAllister 

Kommissionens 2018-rapport om Serbien 

(2018/2146(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  28a. opfordrer den serbiske regering til 

at indføre de nødvendige foranstaltninger 

for at bevare beskyttede områder, navnlig 

i forbindelse med udviklingen af 

vandkraftværker i miljømæssigt følsomme 

områder som naturparken Stara Planina; 

opfordrer i denne forbindelse til, at der 

foretages grundige 

miljøkonsekvensvurderinger på grundlag 

af EU's standarder som fastsat i fugle- og 

habitatdirektivet og i 

vandrammedirektivet; opfordrer den 

serbiske regering til at øge 

gennemsigtigheden i planlagte projekter 

gennem offentlig deltagelse og høring, 

som inddrager alle interessenter; 

Or. en 

 

 


