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21.11.2018 A8-0331/2 

Amendement  2 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0331/2018 

David McAllister 

Verslag 2018 over Servië 

(2018/2146(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  12 bis. herinnert aan zijn aanbevelingen 

met betrekking tot de opschorting van 

onaanvaardbare belastingprocedures, 

faillissementsprocedures van 

privéondernemingen en compensatie van 

de getroffen particulieren en bedrijven, 

alsook aan de verplichtingen van Servië 

zoals vastgesteld in artikel 31 van het 

onderhandelingskader, opgenomen in zijn 

resolutie van 29 maart 2012 over het 

Europese integratieproces van Servië1 en 

zijn resolutie van 18 april 2013 over het 

voortgangsverslag 2012 betreffende 

Servië2, en verzoekt de Servische 

autoriteiten deze aanbevelingen ten 

uitvoer te leggen; 

______________ 

1 PB C 257 E van 6.9.2013, blz. 18. 

2 PB C 45 van 5.2.2016, blz. 62. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/3 

Amendement  3 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0331/2018 

David McAllister 

Verslag 2018 over Servië 

(2018/2146(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  19 bis. merkt enige vooruitgang op wat 

betreft de onwettige vernieling van 

particulier eigendom en de ontneming van 

bewegingsvrijheid in de wijk Savamala in 

Belgrado in april 2016; dringt aan op een 

oplossing voor deze zaak en op volledige 

samenwerking met de rechterlijke 

instanties in de onderzoeken om de daders 

voor de rechter te brengen; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/4 

Amendement  4 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0331/2018 

David McAllister 

Verslag 2018 over Servië 

(2018/2146(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  24 bis. betreurt de herhaalde ontkenning 

van de genocide van Srebrenica door 

sommige Servische autoriteiten; herinnert 

hen eraan dat volledige medewerking met 

het Internationaal Straftribunaal voor het 

voormalige Joegoslavië en de opvolger 

daarvan, het Internationaal 

Restmechanisme voor Straftribunalen, 

impliceert dat zij de uitspraken en 

besluiten ervan ten volle aanvaarden en 

ten uitvoer leggen; benadrukt dat de 

erkenning van de genocide van 

Srebrenica een fundamentele stap is op de 

weg naar toetreding van Servië tot de 

Europese Unie; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/5 

Amendement  5 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0331/2018 

David McAllister 

Verslag 2018 over Servië 

(2018/2146(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  28 bis. verzoekt de Servische regering de 

nodige maatregelen te nemen om 

beschermde gebieden te vrijwaren, met 

name wat betreft de ontwikkeling van 

waterkrachtcentrales in ecologisch 

kwetsbare gebieden zoals het Stara 

Planina-natuurpark; dringt in dit verband 

aan op grondige 

milieueffectbeoordelingen op basis van de 

EU-normen die zijn vastgesteld in de 

vogel- en habitatrichtlijnen en in de 

kaderrichtlijn water; spoort de Servische 

regering aan de transparantie van 

geplande projecten te verbeteren door 

middel van inspraak en raadpleging van 

alle belanghebbenden; 

Or. en 

 

 


