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21.11.2018 A8-0331/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0331/2018 

David McAllister 

Správa o Srbsku za rok 2018 

(2018/2146(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  12a. pripomína svoje odporúčania 

týkajúce sa pozastavenia neprijateľných 

daňových postupov, likvidačných a 

konkurzných konaní súkromných 

spoločností a odškodnenia dotknutých 

súkromných osôb a spoločností, pričom 

záväzky Srbska uvedené v článku 31 

rokovacieho rámca sú uvedené v uznesení 

z 29. marca 2012 o procese integrácie 

Srbska do EÚ1 a v o uznesení z 18. apríla 

2013 o výročnej správe o pokroku Srbska 

za rok 20122 a vyzýva srbské orgány, aby 

ich dodržiavali; 

______________ 

1 Ú. v. EÚ C 257 E, 6.9.2013, s. 18. 

2 Ú. v. EÚ C 45, 5.2.2016, s. 62. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0331/2018 

David McAllister 

Správa o Srbsku za rok 2018 

(2018/2146(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  19a. berie na vedomie určitý pokrok, 

ktorý sa dosiahol v prípade nezákonného 

ničenia súkromného majetku a 

pozbavenia slobody pohybu v belehradskej 

štvrti Savamala v apríli 2016; požaduje 

jeho vyriešenie a úplnú spoluprácu so 

súdnymi orgánmi v rámci vyšetrovaní, aby 

páchatelia boli postavení pre súd; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0331/2018 

David McAllister 

Správa o Srbsku za rok 2018 

(2018/2146(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  24a.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

niektoré srbské orgány opakovane 

popierajú genocídu v Srebrenici; 

pripomína im, že spolupráca v plnom 

rozsahu s Medzinárodným trestným 

tribunálom pre bývalú Juhosláviu a jeho 

nástupcom Medzinárodným reziduálnym 

mechanizmom pre trestné tribunály 

znamená aj plné akceptovanie a 

vykonávanie jeho rozsudkov a rozhodnutí; 

zdôrazňuje, že uznanie genocídy v 

Srebrenici je zásadným krokom k 

pristúpeniu Srbska k Európskej únii; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0331/2018 

David McAllister 

Správa o Srbsku za rok 2018 

(2018/2146(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  28a. vyzýva srbskú vládu, aby prijala 

potrebné opatrenia na ochranu 

chránených oblastí, najmä pokiaľ ide o 

rozvoj vodných elektrární v 

environmentálne citlivých oblastiach, ako 

je prírodný park Stara Planina; v tejto 

súvislosti vyzýva na dôkladné posúdenia 

vplyvu na životné prostredie na základe 

noriem EÚ stanovených v smerniciach o 

vtákoch a o biotopoch a v rámcovej 

smernici o vode; nabáda srbskú vládu, 

aby účasťou a konzultáciou verejnosti 

vrátane všetkých zainteresovaných strán 

zvýšila transparentnosť plánovaných 

projektov; 

Or. en 

 

 


