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21.11.2018 A8-0331/2 

Grozījums Nr.  2 

Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0331/2018 

David McAllister 

2018. gada ziņojums par Serbiju 

(2018/2146(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

12.a punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 12.a atgādina par saviem ieteikumiem 

attiecībā uz nepieņemamu nodokļu 

procedūru apturēšanu, privātuzņēmumu 

likvidāciju un bankrota procedūrām un 

kompensācijām skartajām 

privātpersonām un uzņēmumiem 

atbilstoši sarunu programmas 31. pantā 

minētajām Serbijas saistībām, kuri 

iekļauti 2012. gada 29. marta rezolūcijā 

par Serbijas Eiropas integrācijas procesu1 

un 2013. gada 18. aprīļa rezolūcijā par 

Serbijas 2012. gada progresa ziņojumu2, 

un aicina Serbijas iestādes tos īstenot; 

______________ 

1 OV C 257 E, 6.9.2013., 18. lpp. 

2 OV C 45, 5.2.2016., 62. lpp. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/3 

Grozījums Nr.  3 

Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0331/2018 

David McAllister 

2018. gada ziņojums par Serbiju 

(2018/2146(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

19.a punkts (jauns) 

 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 19.a atzīmē, ka ir panākts zināms 

progress attiecībā uz nelikumīgo 

privātīpašuma nojaukšanu un 

pārvietošanās brīvības atņemšanu 

Belgradas Savamalas rajonā, kas notika 

2016. gada aprīlī; aicina šo situāciju 

atrisināt un izmeklēšanā pilnībā 

sadarboties ar tiesu iestādēm, lai vainīgos 

sauktu pie atbildības; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/4 

Grozījums Nr.  4 

Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0331/2018 

David McAllister 

2018. gada ziņojums par Serbiju 

(2018/2146(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

24.a punkts (jauns) 

 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 24.a pauž nožēlu par to, ka dažas 

Serbijas iestādes vairākkārt ir noliegušas 

Srebreņicas genocīdu; atgādina tām, ka 

pilnībā sadarboties ar Starptautisko Kara 

noziegumu tribunālu bijušajai 

Dienvidslāvijai un tā pēcteci, proti, 

Starptautisko kara noziegumu tribunālu 

atlikušās jurisdikcijas mehānismu, 

nozīmē arī pilnībā pieņemt un īstenot tā 

lēmumus; uzsver, ka Srebreņicas 

genocīda atzīšana ir fundamentāls 

Serbijas solis ceļā uz pievienošanos 

Eiropas Savienībai; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/5 

Grozījums Nr.  5 

Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0331/2018 

David McAllister 

2018. gada ziņojums par Serbiju 

(2018/2146(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

28.a punkts (jauns) 

 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 28.a aicina Serbijas valdību pieņemt 

pasākumus, kas nepieciešami, lai 

saglabātu aizsargājamās teritorijas, 

sevišķi attiecībā uz hidroelektrostaciju 

būvēšanu vidiski jutīgās teritorijās, 

piemēram, Stara Planinas dabas parkā; 

šajā kontekstā aicina veikt rūpīgus 

ietekmes uz vidi novērtējumus, kuru 

pamatā būtu Putnu direktīvas, Dzīvotņu 

direktīvas un Ūdens pamatdirektīvas 

izveidotie ES standarti; mudina Serbijas 

valdību palielināt plānoto projektu 

pārredzamību, nodrošinot sabiedrības 

līdzdalību un uzklausīšanu ar visu 

ieinteresēto personu iesaisti; 

Or. en 

 

 


