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21.11.2018 A8-0331/2 

Amendamentul  2 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0331/2018 

David McAllister 

Raportul pe 2018 privind Serbia 

(2018/2146(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  12a. reamintește recomandările sale 

referitoare la suspendarea procedurilor 

fiscale inacceptabile, la procedurile de 

lichidare și de faliment ale 

întreprinderilor private și la despăgubirea 

persoanelor și societăților private afectate, 

cu obligațiile Serbiei menționate la 

articolul 31 din cadrul de negociere inclus 

în rezoluția sa din 29 martie 2012 

referitoare la Procesul de integrare 

europeană a Serbiei1 și în rezoluția sa din 

18 aprilie 2013 referitoare la Raportul 

anual privind progresele înregistrate de 

Serbia pentru 20122 și invită autoritățile 

sârbe să le pună în aplicare; 

______________ 

1 JO C 257 E, 6.9.2013, p. 18. 

2 JO C 45, 5.2.2016, p. 62. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/3 

Amendamentul  3 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0331/2018 

David McAllister 

Raportul pe 2018 privind Serbia 

(2018/2146(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  19a. ia act de unele progrese în ceea ce 

privește demolarea ilegală a proprietății 

private și privarea de libertatea de 

circulație în cartierul Savamala din 

Belgrad, în aprilie 2016; solicită 

soluționarea acestor cazuri și o cooperare 

deplină cu autoritățile judiciare în 

anchetele ce vizează aducerea făptașilor 

în fața justiției; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/4 

Amendamentul  4 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0331/2018 

David McAllister 

Raportul pe 2018 privind Serbia 

(2018/2146(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  24a. regretă negarea din nou a 

genocidului de la Srebrenica de către 

unele autorități sârbe; le reamintește că o 

cooperare deplină cu Tribunalul Penal 

Internațional pentru Fosta Iugoslavie și 

cu succesorul său, Mecanismul rezidual 

internațional pentru tribunale penale, 

implică, de asemenea, acceptarea deplină 

și punerea în aplicare a sentințelor și 

deciziilor sale; subliniază că 

recunoașterea genocidului de la 

Srebrenica este o etapă fundamentală în 

drumul Serbiei către aderarea la Uniunea 

Europeană; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/5 

Amendamentul  5 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0331/2018 

David McAllister 

Raportul pe 2018 privind Serbia 

(2018/2146(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  28a. invită guvernul sârb să adopte 

măsurile necesare pentru conservarea 

zonelor protejate, în special în ceea ce 

privește dezvoltarea hidrocentralelor în 

zone sensibile din punct de vedere 

ecologic, cum ar fi parcul natural Stara 

Planina; solicită, în acest context, 

evaluări aprofundate ale impactului 

asupra mediului, bazate pe standardele 

UE, astfel cum au fost stabilite prin 

Directiva privind păsările și Directiva 

privind habitatele și prin Directiva-cadru 

privind apa; încurajează guvernul sârb să 

sporească transparența în ceea ce privește 

proiectele planificate prin participarea și 

consultarea publicului care să implice 

toate părțile interesate; 

Or. en 

 

 


