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Poprawka  2 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0331/2018 

David McAllister 

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Serbii 

(2018/2146(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  12a. przypomina swoje zalecenia 

dotyczące zawieszenia niemożliwych do 

zaakceptowania procedur podatkowych, 

postępowania likwidacyjnego i 

upadłościowego przedsiębiorstw 

prywatnych oraz odszkodowania dla 

zainteresowanych osób prywatnych i 

przedsiębiorstw, zawierające zobowiązania 

Serbii, o których mowa w art. 31 ram 

negocjacyjnych, zawarte w rezolucji z 29 

marca 2012 r. w sprawie procesu 

integracji Serbii z Unią Europejską1 oraz 

w rezolucji z 18 kwietnia 2013 r. w 

sprawie sprawozdania z postępów Serbii w 

2012 r.2 oraz wzywa władze serbskie do 

ich wdrożenia tych zaleceń; 

______________ 

1 Dz.U. C 257 E z 6.9.2013, s. 18. 

2 Dz.U. C 45 z 5.2.2016, s. 62. 

Or. en 



 

AM\1169804PL.docx  PE631.539v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

21.11.2018 A8-0331/3 

Poprawka  3 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0331/2018 

David McAllister 

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Serbii 

(2018/2146(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  19a. odnotowuje pewne postępy w 

przypadku bezprawnego wyburzania 

prywatnych nieruchomości oraz 

pozbawiania swobody przemieszczania się 

w dzielnicy Savamala w Belgradzie 

kwietniu 2016 r.; wzywa do rozwiązania 

tych kwestii oraz do pełnej współpracy z 

organami sądowymi w postępowaniach 

mających na celu pociągnięcie sprawców 

do odpowiedzialności; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/4 

Poprawka  4 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0331/2018 

David McAllister 

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Serbii 

(2018/2146(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  24a. wyraża ubolewanie w związku z 

powtarzającym się negowaniem 

ludobójstwa w Srebrenicy przez niektóre 

władze serbskie; przypomina im, że pełna 

współpraca z Międzynarodowym 

Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii 

i będącym jego następcą 

Międzynarodowym Mechanizmem 

Rezydualnym dla Trybunałów Karnych, 

oznacza również pełne akceptowanie i 

wdrażanie ich orzeczeń i decyzji; 

podkreśla, że uznanie ludobójstwa w 

Srebrenicy stanowi zasadniczy krok na 

drodze Serbii do przystąpienia do Unii 

Europejskiej; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/5 

Poprawka  5 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0331/2018 

David McAllister 

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Serbii 

(2018/2146(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  28a. wzywa rząd Serbii do przyjęcia 

niezbędnych środków w celu ochrony 

obszarów chronionych, w szczególności w 

odniesieniu do rozwoju elektrowni 

wodnych na obszarach wrażliwych pod 

względem środowiskowym, takich jak 

Park Przyrodniczy Stara Planina; w tym 

kontekście wzywa do przeprowadzenia 

gruntownych ocen oddziaływania na 

środowisko na podstawie norm UE 

określonych w dyrektywie ptasiej i 

siedliskowej oraz ramowej dyrektywie 

wodnej; zachęca rząd Serbii do 

zwiększenia przejrzystości planowanych 

projektów poprzez udział społeczeństwa i 

konsultacje społeczne z udziałem 

wszystkich zainteresowanych stron; 

Or. en 

 

 


