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Изменение 1
Таня Файон

Предложение за резолюция
Позоваване 3 a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид заключенията на 
Съвета по общи въпроси от 
11 декември 2012 г. относно 
разширяването и процеса на 
стабилизиране и асоцииране,

Or. en

Изменение 2
Марейе Корнелисен

Предложение за резолюция
Позоваване 6 a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид Договора за 
създаване на Енергийна общност, 
влязъл в сила на 1 юли 2006 г. и 
подписан от Сърбия, и Решението на 
Енергийната общност 
D/2012/04/MC/EnC от 18 октомври
2012 г. относно изпълнението на 
Директива 2009/28/ЕО за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници и за 
изменение на член 20 от Договора за 
създаване на Енергийна общност, 
който поставя обвързващи цели,

Or. en

Изменение 3
Йелко Кацин
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Предложение за резолюция
Позоваване 10 a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид Договора за 
създаване на Енергийна общност, 
влязъл в сила на 1 юли 2006 г. и 
подписан от Сърбия, и Решението на 
Енергийната общност 
D/2012/04/MC/EnC от 18 октомври
2012 г. относно изпълнението на 
Директива 2009/28/ЕО за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници и за 
изменение на член 20 от Договора за 
създаване на Енергийна общност, 
който поставя обвързващи цели,

Or. en

Изменение 4
Моника Луиза Маковей

Предложение за резолюция
Позоваване 11 a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид своя доклад 
относно бюджетното управление на 
предприсъединителните фондове на 
Европейския съюз в областта на 
съдебните системи и на борбата 
срещу корупцията в държавите 
кандидатки и потенциалните 
държави кандидатки, както и 
наблюденията си върху Сърбия1,
__________________
1 P7_TA(2013)0434

Or. en
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Изменение 5
Кристиан Дан Преда, Елена Бъсеску

Предложение за резолюция
Съображение A a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Аа. като има предвид, че на 
25 септември 2013 г. Европейската 
комисия и Сърбия поставиха 
началото на процеса на преглед на 
достиженията на правото на 
Общността, започвайки от глава 23 
— Съдебна система и основни права;

Or. en

Изменение 6
Елена Бъсеску, Кристиан Дан Преда

Предложение за резолюция
Съображение Б

Предложение за резолюция Изменение

Б. като има предвид, че Сърбия е 
предприела важни стъпки за 
нормализиране на отношенията с 
Косово, довели до първото 
споразумение относно принципите за 
нормализиране от 19 април 2013 г., и че 
тя е положила усилия да изпълнява в 
достатъчна степен политическите 
критерии и условия в рамките на 
процеса на стабилизиране и асоцииране; 
като има предвид, че преговорите за 
присъединяване представляват важен 
инструмент за контрол върху 
провеждането на реформите;

Б. като има предвид, че Сърбия е 
предприела важни стъпки за 
нормализиране на отношенията с 
Косово*, довели до първото 
споразумение относно принципите за 
нормализиране от 19 април 2013 г., и че 
тя е положила усилия да изпълнява в 
достатъчна степен политическите 
критерии и условия в рамките на 
процеса на стабилизиране и асоцииране; 
като има предвид, че преговорите за 
присъединяване представляват важен 
инструмент за контрол върху 
провеждането на реформите;
__________________
* Това название не засяга позициите 
по отношение на статута и е 
съобразено с Резолюция № 1244 на 
Съвета за сигурност на ООН и 
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становището на Международния съд 
относно обявяването на 
независимост от страна на Косово.

Or. en

Изменение 7
Елена Бъсеску, Кристиан Дан Преда

Предложение за резолюция
Съображение Г a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Га. като има предвид, че е необходимо 
прилагането на правната рамка 
относно защитата на малцинствата 
да бъде напълно гарантирано, по-
специално в областта на 
образованието, използването на език 
и достъпа до медийни и религиозни 
услуги на малцинствения език;

Or. en

Изменение 8
Давор Иво Щир

Предложение за резолюция
Съображение Г a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Га. като има предвид, че Комисията е 
подчертала необходимостта от 
укрепване на икономическото 
управление във всички държави от 
Западните Балкани;

Or. en
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Изменение 9
Тонино Пицула
Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. горещо приветства решението на 
Европейския съвет от 28 юни за 
започване на преговори за 
присъединяване със Сърбия; счита, че 
междуправителствената конференция 
между ЕС и Сърбия следва да се 
проведе през декември 2013 г., при 
условие че Сърбия отговаря на 
критериите, определени в заключенията 
на Съвета;

1. горещо приветства решението на 
Европейския съвет от 28 юни за 
започване на преговори за 
присъединяване със Сърбия; счита, че 
междуправителствената конференция 
между ЕС и Сърбия следва да се 
проведе, когато Сърбия отговаря на 
критериите, определени в заключенията 
на Съвета;

Or. hr

Изменение 10
Давор Иво Щир

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. горещо приветства решението на 
Европейския съвет от 28 юни за 
започване на преговори за 
присъединяване със Сърбия; счита, че 
междуправителствената конференция 
между ЕС и Сърбия следва да се 
проведе през декември 2013 г., при 
условие че Сърбия отговаря на 
критериите, определени в заключенията 
на Съвета;

1. горещо приветства решението на 
Европейския съвет от 28 юни за 
започване на преговори за 
присъединяване със Сърбия; счита, че 
междуправителствената конференция 
между ЕС и Сърбия следва да се 
проведе през декември 2013 г., при 
условие че Сърбия напълно отговаря на 
критериите, определени в заключенията 
на Съвета;

Or. en

Изменение 11
Едуард Кукан

Предложение за резолюция
Параграф 2
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Предложение за резолюция Изменение

2. посреща със задоволство 
ангажираността, която сръбското 
правителство проявява по отношение на 
процеса на европейска интеграция; 
призовава настоятелно Сърбия да 
продължава по пътя на системните и 
социално-икономическите реформи, 
които ще ѝ позволят ефективно да 
поеме и изпълнява задълженията, 
произтичащи от членството; призовава 
по-специално за напредък по отношение 
на съдебната система, борбата с 
корупцията, реформирането на
публичния сектор, свободата на 
медиите, защитата на всички 
малцинства, структурните 
икономически реформи, подобряването 
на стопанската среда и устойчивото 
управление на природните ресурси;

2. посреща със задоволство 
ангажираността, която сръбското 
правителство проявява по отношение на 
процеса на европейска интеграция, и 
настоява осъществяването на 
реформите да остане основен 
показател за успешния процес; 
призовава настоятелно Сърбия да 
продължава по пътя на системните и 
социално-икономическите реформи, 
които ще ѝ позволят ефективно да 
поеме и изпълнява задълженията, 
произтичащи от бъдещото членство; 
призовава по-специално за напредък по 
отношение на процесите на реформи 
във всички области на съдебната 
система, борбата с корупцията, 
публичния сектор, свободата на 
медиите, защитата на всички 
малцинства, структурните промени в 
икономиката, подобряването на 
стопанската среда и устойчивото 
управление на природните ресурси;

Or. en

Изменение 12
Марейе Корнелисен

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. посреща със задоволство 
ангажираността, която сръбското 
правителство проявява по отношение на 
процеса на европейска интеграция; 
призовава настоятелно Сърбия да 
продължава по пътя на системните и 
социално-икономическите реформи, 
които ще ѝ позволят ефективно да 
поеме и изпълнява задълженията, 

2. посреща със задоволство 
ангажираността, която сръбското 
правителство проявява по отношение на 
процеса на европейска интеграция; 
призовава настоятелно Сърбия да 
продължава по пътя на системните и 
социално-икономическите реформи, 
които ще ѝ позволят ефективно да 
поеме и изпълнява задълженията, 
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произтичащи от членството; призовава 
по-специално за напредък по отношение 
на съдебната система, борбата с 
корупцията, реформирането на 
публичния сектор, свободата на 
медиите, защитата на всички 
малцинства, структурните 
икономически реформи, подобряването 
на стопанската среда и устойчивото 
управление на природните ресурси;

произтичащи от членството; призовава 
по-специално за напредък по отношение 
на съдебната система, борбата с 
корупцията, реформирането на 
публичния сектор, енергийната 
политика, предимно във връзка с 
енергийната ефективност и 
възобновяемите енергийни 
източници, свободата на медиите, 
защитата на всички малцинства, 
структурните икономически реформи, 
подобряването на стопанската среда и 
устойчивото управление на природните 
ресурси;

Or. en

Изменение 13
Давор Иво Щир

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. посреща със задоволство 
ангажираността, която сръбското
правителство проявява по отношение на 
процеса на европейска интеграция; 
призовава настоятелно Сърбия да 
продължава по пътя на системните и 
социално-икономическите реформи, 
които ще ѝ позволят ефективно да 
поеме и изпълнява задълженията, 
произтичащи от членството; призовава 
по-специално за напредък по отношение 
на съдебната система, борбата с 
корупцията, реформирането на 
публичния сектор, свободата на 
медиите, защитата на всички 
малцинства, структурните 
икономически реформи, подобряването 
на стопанската среда и устойчивото 
управление на природните ресурси;

2. посреща със задоволство 
ангажираността, която сръбското 
правителство проявява по отношение на 
процеса на европейска интеграция; 
призовава настоятелно Сърбия да 
продължава по пътя на системните и 
социално-икономическите реформи, 
които ще ѝ позволят ефективно да 
поеме и изпълнява задълженията, 
произтичащи от членството; призовава 
по-специално за напредък по отношение 
на съдебната система, борбата с 
корупцията, реформирането на 
публичния сектор, демократичния 
контрол на секторите на 
сигурността и отбраната, свободата 
на медиите, защитата на всички 
малцинства, структурните 
икономически реформи, подобряването 
на стопанската среда и устойчивото 
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управление на природните ресурси;

Or. en

Изменение 14
Йелко Кацин

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. посреща със задоволство 
ангажираността, която сръбското 
правителство проявява по отношение на 
процеса на европейска интеграция; 
призовава настоятелно Сърбия да 
продължава по пътя на системните и 
социално-икономическите реформи, 
които ще ѝ позволят ефективно да 
поеме и изпълнява задълженията, 
произтичащи от членството; призовава 
по-специално за напредък по отношение 
на съдебната система, борбата с 
корупцията, реформирането на 
публичния сектор, свободата на 
медиите, защитата на всички 
малцинства, структурните 
икономически реформи, подобряването 
на стопанската среда и устойчивото 
управление на природните ресурси;

2. посреща със задоволство 
ангажираността, която сръбското 
правителство проявява по отношение на 
процеса на европейска интеграция; 
призовава настоятелно Сърбия да 
продължава по пътя на системните и 
социално-икономическите реформи, 
които ще ѝ позволят ефективно да 
поеме и изпълнява задълженията, 
произтичащи от членството; призовава 
по-специално за напредък по отношение 
на съдебната система, усилията за 
борба с корупцията, реформирането на 
публичния сектор, свободата на 
медиите, защитата на всички 
малцинства, структурните 
икономически реформи, подобряването 
на стопанската среда и устойчивото 
управление на природните ресурси;

Or. en

Изменение 15
Таня Файон

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. посреща със задоволство 
ангажираността, която сръбското 

2. посреща със задоволство 
ангажираността, която сръбското 
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правителство проявява по отношение на 
процеса на европейска интеграция; 
призовава настоятелно Сърбия да 
продължава по пътя на системните и 
социално-икономическите реформи, 
които ще ѝ позволят ефективно да 
поеме и изпълнява задълженията, 
произтичащи от членството; призовава 
по-специално за напредък по отношение 
на съдебната система, борбата с 
корупцията, реформирането на 
публичния сектор, свободата на 
медиите, защитата на всички 
малцинства, структурните 
икономически реформи, подобряването 
на стопанската среда и устойчивото 
управление на природните ресурси;

правителство проявява по отношение на 
процеса на европейска интеграция; 
призовава настоятелно Сърбия да 
продължава по пътя на системните и 
социално-икономическите реформи, 
които ще ѝ позволят ефективно да 
поеме и изпълнява задълженията, 
произтичащи от членството; призовава 
по-специално за напредък по отношение 
на съдебната система, борбата с 
корупцията, реформирането на 
публичния сектор, свободата на 
медиите, защитата на всички 
малцинства и уязвими групи, 
структурните икономически реформи, 
подобряването на стопанската среда и 
устойчивото управление на природните 
ресурси;

Or. en

Изменение 16
Елена Бъсеску, Кристиан Дан Преда

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. посреща със задоволство 
ангажираността, която сръбското 
правителство проявява по отношение на 
процеса на европейска интеграция; 
призовава настоятелно Сърбия да 
продължава по пътя на системните и 
социално-икономическите реформи, 
които ще ѝ позволят ефективно да 
поеме и изпълнява задълженията, 
произтичащи от членството; призовава 
по-специално за напредък по отношение 
на съдебната система, борбата с 
корупцията, реформирането на 
публичния сектор, свободата на 
медиите, защитата на всички 
малцинства, структурните 
икономически реформи, подобряването 

2. посреща със задоволство 
ангажираността, която сръбското 
правителство проявява по отношение на 
процеса на европейска интеграция; 
призовава настоятелно Сърбия да 
продължава по пътя на системните и 
социално-икономическите реформи, 
които ще ѝ позволят ефективно да 
поеме и изпълнява задълженията, 
произтичащи от членството; призовава 
по-специално за напредък по отношение 
на съдебната система, борбата с 
корупцията, реформирането на 
публичния сектор, свободата на
медиите, защитата на всички 
малцинства, както и на основните им 
права, структурните икономически 
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на стопанската среда и устойчивото 
управление на природните ресурси;

реформи, подобряването на стопанската 
среда и устойчивото управление на 
природните ресурси;

Or. en

Изменение 17
Мария Елени Копа

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. посреща със задоволство 
ангажираността, която сръбското 
правителство проявява по отношение на 
процеса на европейска интеграция; 
призовава настоятелно Сърбия да 
продължава по пътя на системните и 
социално-икономическите реформи, 
които ще ѝ позволят ефективно да 
поеме и изпълнява задълженията, 
произтичащи от членството; призовава 
по-специално за напредък по отношение 
на съдебната система, борбата с 
корупцията, реформирането на 
публичния сектор, свободата на 
медиите, защитата на всички 
малцинства, структурните 
икономически реформи, подобряването 
на стопанската среда и устойчивото 
управление на природните ресурси;

2. посреща със задоволство 
ангажираността, която сръбското 
правителство проявява по отношение на 
процеса на европейска интеграция; 
призовава настоятелно Сърбия да 
продължава по пътя на системните и 
социално-икономическите реформи, 
които ще ѝ позволят ефективно да 
поеме и изпълнява задълженията, 
произтичащи от членството; призовава 
по-специално за напредък по отношение 
на съдебната система, борбата с 
корупцията, реформирането на 
публичния сектор, свободата на 
медиите, защитата на всички 
малцинства, структурните 
икономически реформи, социалния 
диалог, подобряването на стопанската 
среда и устойчивото управление на 
природните ресурси;

Or. en

Изменение 18
Такис Хаджигеоргиу

Предложение за резолюция
Параграф 2 a (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

2а. подчертава значимостта на 
диалога с Белград; при все това 
подчертава, че всяко споразумение 
следва да бъде в съответствие с 
Резолюция № 1244/99 на ООН и да 
зачита международното право;

Or. en

Изменение 19
Кристиан Дан Преда, Елена Бъсеску

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. посреща със задоволство влизането в 
сила на Споразумението за 
стабилизиране и асоцииране на 
1 септември;

3. посреща със задоволство влизането в 
сила на Споразумението за 
стабилизиране и асоцииране на 
1 септември, както и свикването на 
първото заседание на Съвета за 
стабилизиране и асоцииране, 
проведено на 21 октомври 2013 г.; 
подчертава, че влизането в сила на 
Споразумението за стабилизиране и 
асоцииране представлява важна 
стъпка в процеса на европейската 
интеграция на Сърбия и предоставя 
основната рамка за ускоряване на 
сътрудничеството между Сърбия и 
ЕС по отношение на политическите 
критерии, доближаването до 
достиженията на правото на 
Общността и за подготовката на 
бъдещото участие на Сърбия на 
единния пазар;

Or. en
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Изменение 20
Таня Файон

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. посреща със задоволство влизането в 
сила на Споразумението за 
стабилизиране и асоцииране на 
1 септември;

3. посреща със задоволство влизането в 
сила на Споразумението за 
стабилизиране и асоцииране на 
1 септември; насърчава всички 
ангажирани страни да работят 
заедно отговорно;

Or. en

Изменение 21
Елена Бъсеску, Кристиан Дан Преда

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. приветства първото споразумение 
относно принципите за нормализиране, 
постигнато в рамките на диалога на 
високо равнище между министър-
председателите на Сърбия и Косово на 
19 април 2013 г., което проправи пътя за 
по-нататъшни стъпки в процеса на 
европейска интеграция на Сърбия и 
Косово; приветства стъпките, 
предприети досега от двете страни във 
връзка с изпълнението на 
споразумението, и насърчава органите 
да продължават да прилагат 
споразумението добросъвестно и 
своевременно; приветства 
споразуменията относно 
далекосъобщенията и енергетиката, 
постигнати чрез диалог на 8 септември;

4. приветства първото споразумение 
относно принципите за нормализиране, 
постигнато в рамките на диалога на 
високо равнище между министър-
председателите на Сърбия и Косово на 
19 април 2013 г., което проправи пътя за 
по-нататъшни стъпки в процеса на 
европейска интеграция на Сърбия; 
приветства стъпките, предприети досега 
от двете страни във връзка с 
изпълнението на споразумението, и 
насърчава органите да продължават да 
прилагат споразумението добросъвестно 
и своевременно; приветства 
споразуменията относно 
далекосъобщенията и енергетиката, 
постигнати чрез диалог на 8 септември;

Or. en
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Изменение 22
Йоран Ферм

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. приветства първото споразумение 
относно принципите за нормализиране, 
постигнато в рамките на диалога на 
високо равнище между министър-
председателите на Сърбия и Косово на 
19 април 2013 г., което проправи пътя за 
по-нататъшни стъпки в процеса на 
европейска интеграция на Сърбия и 
Косово; приветства стъпките, 
предприети досега от двете страни във 
връзка с изпълнението на 
споразумението, и насърчава органите 
да продължават да прилагат 
споразумението добросъвестно и
своевременно; приветства 
споразуменията относно 
далекосъобщенията и енергетиката, 
постигнати чрез диалог на 8 септември;

4. приветства първото споразумение 
относно принципите за нормализиране, 
постигнато в рамките на диалога на 
високо равнище между министър-
председателите на Сърбия и Косово на 
19 април 2013 г., което проправи пътя за 
по-нататъшни стъпки в процеса на 
европейска интеграция на Сърбия и 
Косово; изразява съжаление обаче, че 
споразумението не можа да включи в 
диалога жените и не успя да приложи 
Резолюция № 1325 на ООН; приветства 
стъпките, предприети досега от двете 
страни във връзка с изпълнението на 
споразумението, и насърчава органите 
да продължават да прилагат 
споразумението добросъвестно и 
своевременно; приветства 
споразуменията относно 
далекосъобщенията и енергетиката, 
постигнати чрез диалог на 8 септември;

Or. en

Изменение 23
Йелко Кацин

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. приветства първото споразумение 
относно принципите за нормализиране, 
постигнато в рамките на диалога на 
високо равнище между министър-

4. приветства първото споразумение 
относно принципите за нормализиране, 
постигнато в рамките на диалога на 
високо равнище между министър-



PE522.953v01-00 16/96 AM\1009021BG.doc

BG

председателите на Сърбия и Косово на 
19 април 2013 г., което проправи пътя за 
по-нататъшни стъпки в процеса на 
европейска интеграция на Сърбия и 
Косово; приветства стъпките, 
предприети досега от двете страни във 
връзка с изпълнението на 
споразумението, и насърчава органите 
да продължават да прилагат 
споразумението добросъвестно и 
своевременно; приветства 
споразуменията относно 
далекосъобщенията и енергетиката, 
постигнати чрез диалог на 8 септември;

председателите на Сърбия и Косово на 
19 април 2013 г., което проправи пътя за 
по-нататъшни стъпки в процеса на 
европейска интеграция на Сърбия и 
Косово; приветства стъпките, 
предприети досега от двете страни във 
връзка с изпълнението на 
споразумението, и насърчава органите 
да продължават да прилагат 
споразумението добросъвестно и 
своевременно; приветства 
споразуменията относно 
далекосъобщенията и енергетиката, 
постигнати чрез диалог на 8 септември; 
настоятелно призовава и двете 
страни да продължат да работят по 
проблема с изчезналите лица и 
приветства в това отношение 
първите резултати, постигнати в 
рамките на председателстваната от 
Червения кръст работна група за 
изчезналите лица; отбелязва, че ще са 
необходими по-нататъшни 
непрекъснати усилия от страна на 
сръбските и косовските лидери за 
интегриране на сръбското 
малцинство в обществото в Косово и 
за сближаване на албанската и 
сръбската общност;

Or. en

Изменение 24
Марейе Корнелисен

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. приветства първото споразумение 
относно принципите за нормализиране, 
постигнато в рамките на диалога на 
високо равнище между министър-
председателите на Сърбия и Косово на 
19 април 2013 г., което проправи пътя за 

4. приветства първото споразумение 
относно принципите за нормализиране, 
постигнато в рамките на диалога на 
високо равнище между министър-
председателите на Сърбия и Косово на 
19 април 2013 г., което проправи пътя за 
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по-нататъшни стъпки в процеса на 
европейска интеграция на Сърбия и 
Косово; приветства стъпките, 
предприети досега от двете страни във 
връзка с изпълнението на 
споразумението, и насърчава органите 
да продължават да прилагат 
споразумението добросъвестно и 
своевременно; приветства 
споразуменията относно 
далекосъобщенията и енергетиката, 
постигнати чрез диалог на 8 септември;

по-нататъшни стъпки в процеса на 
европейска интеграция на Сърбия и 
Косово; приветства стъпките, 
предприети досега от двете страни във 
връзка с изпълнението на 
споразумението, и насърчава органите 
да продължават да прилагат 
споразумението добросъвестно и 
своевременно; приветства 
споразуменията относно 
далекосъобщенията и енергетиката, 
постигнати чрез диалог на 8 септември; 
призовава конкретно Сърбия и Косово 
да си сътрудничат активно и 
конструктивно с EULEX по 
отношение на прилагането на 
Споразумението за правна 
взаимопомощ, за да се справят с 
нарастващия брой искове, свързани с 
недвижими имоти, в Косово; 
призовава и двете страни да следват 
този конструктивен подход, докато 
се споразумяват по противоречиви и 
чувствителни теми, по които все още 
е необходимо да се направят 
уточнения и да се постигне 
споразумение;

Or. en

Изменение 25
Надежда Нейнски

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. приветства първото споразумение 
относно принципите за нормализиране, 
постигнато в рамките на диалога на 
високо равнище между министър-
председателите на Сърбия и Косово на 
19 април 2013 г., което проправи пътя за 
по-нататъшни стъпки в процеса на 
европейска интеграция на Сърбия и 

4. приветства първото споразумение 
относно принципите за нормализиране, 
постигнато в рамките на диалога на 
високо равнище между министър-
председателите на Сърбия и Косово на 
19 април 2013 г., което проправи пътя за 
по-нататъшни стъпки в процеса на 
европейска интеграция на Сърбия и 
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Косово; приветства стъпките, 
предприети досега от двете страни във 
връзка с изпълнението на 
споразумението, и насърчава органите 
да продължават да прилагат 
споразумението добросъвестно и 
своевременно; приветства 
споразуменията относно 
далекосъобщенията и енергетиката, 
постигнати чрез диалог на 8 септември;

Косово; приветства стъпките, 
предприети досега от двете страни във 
връзка с изпълнението на 
споразумението, и насърчава органите 
да продължават да прилагат 
споразумението добросъвестно и 
своевременно; приветства 
споразуменията относно 
далекосъобщенията и енергетиката, 
постигнати чрез диалог на 8 септември; 
призовава и двете страни напълно да 
прилагат всички постигнати по-рано 
споразумения в рамките на диалога 
между Белград и Прищина;

Or. en

Изменение 26
Чарлз Танък

Предложение за резолюция
Параграф 4 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

4а. подчертава, че на Сърбия не 
трябва да се оказва прекален натиск 
от страна на ЕС и на по-широката 
общност по отношение на 
обвързаността ѝ с Косово; отново 
подчертава, по-конкретно, че 
свързването на всяка глава от 
преговорите за присъединяване на 
Сърбия с Косово, би могло да 
дистанцира сръбските политически 
лидери и населението като цяло и 
всъщност да забави политическия 
напредък; поради това призовава за 
конструктивен и прагматичен подход 
от страна на Комисията, при който 
се разбира, че Сърбия се стреми да 
нормализира взаимоотношенията си 
с Косово посредством преговори, но и 
при който се приема, че този процес 
ще бъде деликатен и бавен, поради 
което трябва да му се позволи да се 
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развива внимателно и като се вземат 
предвид местните политически 
съображения;

Or. en

Изменение 27
Адриан Северин

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. подчертава решаващото значение 
на местните избори в Косово, които 
ще се проведат на 3 ноември и които 
ще бъдат показател за постигнатия 
напредък по отношение на 
нормализирането на отношенията 
между Белград и Прищина; насърчава 
органите в Белград да проявяват 
добра воля в своите контакти със 
сръбската общност в рамките на 
Косово като цяло и да се въздържат 
от провеждането на кампании от 
името на който и да е конкретен 
избирателен списък, като насочат 
усилията си към активизирането на 
участието на местните сърби в 
изборите;

заличава се

Or. en

Изменение 28
Мария Елени Копа

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. подчертава решаващото значение 
на местните избори в Косово, които 

заличава се
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ще се проведат на 3 ноември и които 
ще бъдат показател за постигнатия 
напредък по отношение на 
нормализирането на отношенията 
между Белград и Прищина; насърчава 
органите в Белград да проявяват 
добра воля в своите контакти със 
сръбската общност в рамките на 
Косово като цяло и да се въздържат 
от провеждането на кампании от 
името на който и да е конкретен 
избирателен списък, като насочат 
усилията си към активизирането на 
участието на местните сърби в 
изборите;

Or. en

Изменение 29
Йелко Кацин

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. подчертава решаващото значение 
на местните избори в Косово, които
ще се проведат на 3 ноември и които 
ще бъдат показател за постигнатия 
напредък по отношение на 
нормализирането на отношенията 
между Белград и Прищина; насърчава 
органите в Белград да проявяват 
добра воля в своите контакти със
сръбската общност в рамките на 
Косово като цяло и да се въздържат 
от провеждането на кампании от 
името на който и да е конкретен
избирателен списък, като насочат 
усилията си към активизирането на 
участието на местните сърби в 
изборите;

5. приветства първите единствени по 
рода си до сега, обхващащи цялата 
страна, местни избори в Косово,
проведени на 3 ноември, и по-
специално явната избирателна 
активност в общините с 
преобладаващо сръбско население на 
юг от река Ибър, което е 
изключително важна стъпка към 
формирането на общност на 
сръбските общини; категорично 
осъжда насилието и постоянните 
заплахи, извършени в общините 
Северна Митровица и Звечан, и 
настоятелно призовава сръбските 
органи да положат максимални 
усилия за улесняване на 
подвеждането под отговорност на 
извършителите на насилие; 
отбелязва, че са необходими по-
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нататъшни усилия в проявяването на 
бдителност, за да се разбие мрежата 
на организираната престъпност и 
връзките ѝ с политическия елит и да 
се възстанови правовата държава в 
Северно Косово; счита, че следва да се 
повторят изборите в Северна 
Митровица, където избирателните 
секции бяха затворени по-рано поради 
проявата на насилие; приветства 
позицията на сръбските политически 
лидери, които активно насърчаваха 
етническите сърби в Косово да 
участват в изборите, но отбелязва в 
същото време, че Белград не следва да 
пречи на политическия плурализъм в
сръбската общност в Косово, като 
организира кампании в подкрепа на 
определена партия или избирателен 
списък;

Or. en

Изменение 30
Кристиан Дан Преда, Елена Бъсеску

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. подчертава решаващото значение на 
местните избори в Косово, които ще се 
проведат на 3 ноември и които ще 
бъдат показател за постигнатия 
напредък по отношение на 
нормализирането на отношенията 
между Белград и Прищина; насърчава 
органите в Белград да проявяват 
добра воля в своите контакти със 
сръбската общност в рамките на 
Косово като цяло и да се въздържат 
от провеждането на кампании от 
името на който и да е конкретен 
избирателен списък, като насочат 
усилията си към активизирането на 

5. подчертава решаващото значение на 
местните избори в Косово, проведени на 
3 ноември, като основен елемент от 
прилагането на споразумението от 
19 април; приветства положените 
от Белград и Прищина усилия за 
гарантиране на мирни избори и 
спазване на демократичните норми;
приветства също така активното 
участие на населението на Косово, 
включително на косовските сърби, в 
тези избори; осъжда атаките, 
извършени срещу редица избирателни 
секции в Северна Митровица, 
включително заплахите за физическа 
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участието на местните сърби в 
изборите;

разправа срещу служителите в 
избирателните комисии и 
гласуващите, както и 
унищожаването на изборни 
материали, и призовава за 
задълбочено разследване на тези 
деяния; отбелязва в този смисъл 
изявлението на сръбския министър, 
отговарящ за Косово и област 
Метохия, че сръбските граждани, 
които са провокирали протестите и 
възпрепятствали изборите, ще бъдат 
държани отговорни за действията 
си;

Or. en

Изменение 31
Адам Белан

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. подчертава решаващото значение на 
местните избори в Косово, които ще се 
проведат на 3 ноември и които ще бъдат 
показател за постигнатия напредък по 
отношение на нормализирането на 
отношенията между Белград и 
Прищина; насърчава органите в 
Белград да проявяват добра воля в 
своите контакти със сръбската 
общност в рамките на Косово като 
цяло и да се въздържат от 
провеждането на кампании от името 
на който и да е конкретен 
избирателен списък, като насочат 
усилията си към активизирането на 
участието на местните сърби в
изборите;

5. подчертава решаващото значение на 
местните избори в Косово, които ще се 
проведат на3 ноември и които ще бъдат 
показател за постигнатия напредък по 
отношение на нормализирането на 
отношенията между Белград и 
Прищина; осъжда извършените 
нападения срещу кандидати и 
избирателни секции в северната част 
на Косово и опитите за сплашване на 
граждани, опитващи се да гласуват;

Or. pl
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Изменение 32
Тонино Пицула
Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. подчертава решаващото значение на 
местните избори в Косово, които ще се 
проведат на 3 ноември и които ще бъдат 
показател за постигнатия напредък по 
отношение на нормализирането на 
отношенията между Белград и 
Прищина; насърчава органите в Белград 
да проявяват добра воля в своите 
контакти със сръбската общност в 
рамките на Косово като цяло и да се 
въздържат от провеждането на 
кампании от името на който и да е 
конкретен избирателен списък, като 
насочат усилията си към активизирането 
на участието на местните сърби в 
изборите;

5. подчертава решаващото значение на 
местните избори в Косово, които ще се 
проведат на 3 ноември и които ще бъдат 
показател за постигнатия напредък по 
отношение на нормализирането на 
отношенията между Белград и 
Прищина; насърчава органите в Белград 
да възприемат отговорно отношение 
към въпросите, засягащи сръбската 
общност в рамките на Косово като цяло 
и да се въздържат от провеждането на 
кампании от името на който и да е 
конкретен избирателен списък, като 
насочат усилията си към активизирането 
на участието на местните сърби в 
изборите;

Or. hr

Изменение 33
Кнут Флекенщайн

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. подчертава решаващото значение на 
местните избори в Косово, които ще се 
проведат на 3 ноември и които ще бъдат 
показател за постигнатия напредък по 
отношение на нормализирането на 
отношенията между Белград и 
Прищина; насърчава органите в Белград 
да проявяват добра воля в своите 
контакти със сръбската общност в 
рамките на Косово като цяло и да се 
въздържат от провеждането на 
кампании от името на който и да е 
конкретен избирателен списък, като 
насочат усилията си към активизирането 

5. подчертава решаващото значение на 
местните избори в Косово, които ще се 
проведат на 3 ноември и които ще бъдат 
показател за постигнатия напредък по 
отношение на нормализирането на 
отношенията между Белград и 
Прищина; насърчава органите в Белград 
да проявяват добра воля в своите 
контакти със сръбската общност в 
рамките на Косово като цяло и да се 
въздържат от провеждането на 
кампании от името на който и да е 
конкретен избирателен списък, като 
насочат усилията си към активизирането 
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на участието на местните сърби в 
изборите;

на участието на местните сърби в 
изборите; изразява съжаление, че 
изборният процес в три избирателни 
секции в Северно Косово е трябвало да 
бъде прекъснат поради насилствени 
ексцесии; приветства обаче факта, че 
Сърбия и Косово са успели да 
постигат споразумение за 
провеждането на повторни местни
избори в тези три избирателни 
секции;

Or. de

Изменение 34
Марейе Корнелисен

Предложение за резолюция
Параграф 5 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

5а. насърчава сръбското 
правителство да положи всички 
усилия за създаване на по-
благоприятни условия за мирни 
избори в очакваното повторно 
гласуване в Северно Косово, 
включително като не се допуснат
известни националисти, нарушители 
на реда, да влязат в Косово от Сърбия 
в деня преди изборите, и дори с 
евентуално затваряне на границата;

Or. en

Изменение 35
Адриан Северин

Предложение за резолюция
Параграф 5 a (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

5а. изразява загриженост за ниската 
избирателна активност и насилието 
в Северно Косово по време на 
местните избори в цялата държава 
на 3 ноември и счита това за ясен 
показател за нежеланието на 
сърбите от Северно Косово да се 
интегрират с останалата част на 
страната; счита, че споменатите 
по-горе факти подчертават липсата 
на обществена подкрепа за 
решението, наложено от 
споразумението, в което ЕС действа 
като посредник, относно сръбското 
население в Северно Косово, както и 
неустойчивостта на 
административната организация на 
етническа основа; поради това 
отправя молба към ЕС да се ангажира 
в процес на намиране на най-
практичното решение за постигане 
на сближаване на косовското 
общество в устойчива косовска 
държава;

Or. en

Изменение 36
Мария Елени Копа, Либор Роучек

Предложение за резолюция
Параграф 5 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

5а. приветства като цяло правилно 
проведените местни избори в Косово, 
оценени в предварителното изявление 
на мисията за наблюдение на избори 
на ЕС като важна стъпка към 
процеса на нормализиране; 
приветства активното участие на 
гласоподаватели от двете общности 
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в редица общини в цяло Косово; 
категорично осъжда инцидентите на 
насилие в избирателните секции в 
Северна Митровица и настоятелно 
призовава за своевременно и обстойно 
разследване на тези случаи; отправя 
покана към всички заинтересовани 
страни да намерят взаимно 
приемливо решение по отношение на 
целостта на изборния процес; 

Or. en

Изменение 37
Едуард Кукан

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. подчертава необходимостта от 
прозрачност при съобщаването на 
резултатите от диалога между Белград и 
Прищина, както и от участие на 
съответните парламенти и граждански 
общества в процеса на прилагане; 
подчертава във връзка с това 
необходимостта преговарящите лица от 
Сърбия и Косово да спечелят доверието 
на обществеността и да провеждат 
консултации с гражданите;

6. подчертава необходимостта от по-
голяма прозрачност при съобщаването 
на резултатите от диалога между 
Белград и Прищина, както и от участие 
на съответните парламенти и 
граждански общества в процеса на 
прилагане; подчертава във връзка с това 
необходимостта преговарящите лица от 
Сърбия и Косово да спечелят доверието 
на обществеността и да достигнат до
гражданите;

Or. en

Изменение 38
Йоран Ферм

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. подчертава необходимостта от 
прозрачност при съобщаването на 
резултатите от диалога между Белград и 

6. подчертава необходимостта от 
прозрачност при съобщаването на 
резултатите от диалога между Белград и 
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Прищина, както и от участие на 
съответните парламенти и граждански 
общества в процеса на прилагане; 
подчертава във връзка с това 
необходимостта преговарящите лица от 
Сърбия и Косово да спечелят доверието 
на обществеността и да провеждат 
консултации с гражданите;

Прищина, както и от участие на 
съответните парламенти и граждански 
общества в процеса на прилагане; 
подчертава във връзка с това 
необходимостта преговарящите лица от 
Сърбия и Косово да спечелят доверието 
на обществеността и да провеждат 
консултации с гражданите — както с 
мъжете, така и с жените;

Or. en

Изменение 39
Йелко Кацин

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. подчертава необходимостта от 
прозрачност при съобщаването на 
резултатите от диалога между Белград и 
Прищина, както и от участие на 
съответните парламенти и граждански 
общества в процеса на прилагане; 
подчертава във връзка с това 
необходимостта преговарящите лица от 
Сърбия и Косово да спечелят доверието 
на обществеността и да провеждат 
консултации с гражданите;

6. подчертава необходимостта от 
прозрачност при съобщаването на 
резултатите от диалога между Белград и 
Прищина, както и от участие на 
съответните парламенти и граждански 
общества в процеса на прилагане; 
подчертава във връзка с това 
необходимостта преговарящите лица от 
Сърбия и Косово да спечелят доверието 
на обществеността и да провеждат 
консултации с гражданите; призовава 
сръбските органи в Белград, 
Митровица и на юг от река Ибър да 
положат повече усилия за повишаване 
на взаимодействието между 
общностите на косовските сърби и 
албанците, по-специално чрез 
насърчаване на училищата и 
общностните центрове да 
преподават албански език; 
подчертава, че косовските албанци 
също трябва настоятелно да се 
насърчават да си взаимодействат 
повече със сръбските общности около 
тях и да научат сръбски език като 
изключително важен елемент от 



PE522.953v01-00 28/96 AM\1009021BG.doc

BG

интеграцията на сръбската общност 
в обществото в Косово, от бъдещия 
диалог и от управлението на две 
общности;

Or. en

Изменение 40
Марейе Корнелисен

Предложение за резолюция
Параграф 6 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

6а. призовава сръбските органи в 
Белград, Митровица и на юг от река 
Ибър да положат повече усилия за 
повишаване на взаимодействието 
между общностите на косовските 
сърби и албанците, по-специално чрез 
насърчаване на училищата и 
общностните центрове да 
преподават албански език; 
подчертава, че косовските албанци 
също трябва настоятелно да се 
насърчават да си взаимодействат 
повече със сръбските общности около 
тях и да научат сръбски език като 
изключително важен елемент от 
интеграцията на сръбската общност 
в обществото в Косово, от бъдещия 
диалог и от управлението на две 
общности;

Or. en

Изменение 41
Марейе Корнелисен

Предложение за резолюция
Параграф 6 б (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

6б. изразява съжаление за 
нарастващите трудности пред 
гражданите на ЕС, които искат да 
влязат в Сърбия от Косово и да я 
напуснат, за да отпътуват към 
трета държава след това, поради 
факта, че Сърбия не признава 
външните граници на Косово и счита, 
че влизането първо в Косово 
представлява нелегално влизане в 
Сърбия; освен това изразява 
съжаление, че сръбската гранична 
полиция поставя печатите за 
анулиране на виза върху косовските 
печати в международните паспорти; 
насърчава Сърбия да преосмисли тези 
политики като силна мярка за 
изграждане на доверие, необходима 
стъпка към нормализиране на 
взаимоотношенията с Косово и като 
конкретно средство за насърчаване на 
европейската интеграция в 
съответствие с духа на свободното 
движение;

Or. en

Изменение 42
Марейе Корнелисен

Предложение за резолюция
Параграф 6 в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

6в. призовава сръбските органи и тези 
на съседните държави да продължат 
да проявяват добра воля и да си 
сътрудничат напълно, както и да 
подкрепят специалната работна 
група за разследвания, създадена след 
доклада на Парламентарната 
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асамблея на Съвета на Европа от 
декември 2010 г., и насърчава по-
нататъшното ускоряване на нейната 
работа;

Or. en

Изменение 43
Давор Иво Щир

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. приветства конструктивния 
подход на сръбското правителство към
отношенията със съседните държави; 
отново подчертава решаващото
значение на регионалното 
сътрудничество и помирение, както и 
на постепенното разрешаване на
двустранните въпроси със съседните 
държави с оглед на успешната 
интеграция на Сърбия в ЕС; насърчава 
органите да работят в тясно 
сътрудничество със страните от бивша 
Югославия за уреждане на всички 
нерешени проблеми, свързани с 
правоприемството;

7. призовава сръбското правителство да 
продължи и допълнително да укрепи 
политиките, насочени към
регионалното сътрудничество и 
помирение, включително чрез 
прилагане на споразумения за 
нормализиране със съседните държави; 
отново подчертава значението на
постигането на решения по
двустранните въпроси със съседните 
държави с оглед на успешната 
интеграция на Сърбия в ЕС; насърчава 
органите да работят в тясно 
сътрудничество със страните от бивша 
Югославия за уреждане на всички 
нерешени проблеми, свързани с 
правоприемството;

Or. en

Изменение 44
Тонино Пицула
Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. приветства конструктивния
подход на сръбското правителство към 

7. счита, че подходът на сръбското 
правителство към отношенията със 
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отношенията със съседните държави; 
отново подчертава решаващото 
значение на регионалното 
сътрудничество и помирение, както и на 
постепенното разрешаване на 
двустранните въпроси със съседните 
държави с оглед на успешната 
интеграция на Сърбия в ЕС; насърчава 
органите да работят в тясно 
сътрудничество със страните от бивша 
Югославия за уреждане на всички 
нерешени проблеми, свързани с 
правоприемството;

съседните държави е по-
конструктивен; отново подчертава 
решаващото значение на регионалното 
сътрудничество и помирение, както и на 
постепенното разрешаване на 
двустранните въпроси със съседните 
държави с оглед на успешната 
интеграция на Сърбия в ЕС; насърчава 
органите да работят пълноценно със 
страните от бивша Югославия за 
уреждане на всички нерешени 
проблеми, свързани с 
правоприемството, като обърнат 
специално внимание на разкриването 
на съдбата на изчезналите; призовава 
Сърбия да ускори процеса на 
правоприемане, изпълнението на 
поетите задължения в областта на 
разделянето на движимо и 
недвижимо имущество и 
изпълнението на споразумението за 
разделяне на общите архиви на бивша 
Югославия; насърчава сръбското 
правителство да се ангажира по-
активно с търсенето на решение за 
останалите нерешени гранични 
спорове със съседни държави;

Or. hr

Изменение 45
Надежда Нейнски

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. приветства конструктивния подход на 
сръбското правителство към 
отношенията със съседните държави; 
отново подчертава решаващото 
значение на регионалното 
сътрудничество и помирение, както и 
на постепенното разрешаване на 
двустранните въпроси със съседните 
държави с оглед на успешната 
интеграция на Сърбия в ЕС; насърчава 

7. приветства конструктивния подход на 
сръбското правителство към 
отношенията със съседните държави; 
отново подчертава решаващото 
значение на регионалното 
сътрудничество, особено по отношение 
на енергийните въпроси, борбата 
срещу организираната престъпност и 
развитието на транспортни мрежи, 
както и на помирението и
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органите да работят в тясно 
сътрудничество със страните от бивша 
Югославия за уреждане на всички 
нерешени проблеми, свързани с 
правоприемството;

постепенното разрешаване на 
двустранните въпроси със съседните 
държави с оглед на успешната 
интеграция на Сърбия в ЕС; насърчава 
органите да работят в тясно 
сътрудничество със страните от бивша 
Югославия за уреждане на всички 
нерешени проблеми, свързани с 
правоприемството, както и 
своевременно да приложат изцяло 
всички двустранни споразумения със 
съседните държави;

Or. en

Изменение 46
Кнут Флекенщайн

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. приветства конструктивния подход на 
сръбското правителство към 
отношенията със съседните държави; 
отново подчертава решаващото 
значение на регионалното 
сътрудничество и помирение, както и на 
постепенното разрешаване на 
двустранните въпроси със съседните 
държави с оглед на успешната 
интеграция на Сърбия в ЕС; насърчава 
органите да работят в тясно 
сътрудничество със страните от бивша 
Югославия за уреждане на всички 
нерешени проблеми, свързани с 
правоприемството;

7. приветства конструктивния подход на 
сръбското правителство към 
отношенията със съседните държави, 
тъй като той е дал възможност да се 
постигне съществен напредък както в 
регионалното сътрудничество, така 
и в процеса на сближаване с ЕС; 
отново подчертава решаващото 
значение на регионалното 
сътрудничество и помирение, както и на 
постепенното разрешаване на 
двустранните въпроси със съседните 
държави с оглед на успешната 
интеграция на Сърбия в ЕС; насърчава 
органите да работят в тясно 
сътрудничество със страните от бивша 
Югославия за уреждане на всички 
нерешени проблеми, свързани с 
правоприемството;

Or. de
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Изменение 47
Андрей Ковачев, Кинга Гал, Туне Келам

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. приветства конструктивния подход на 
сръбското правителство към 
отношенията със съседните държави; 
отново подчертава решаващото 
значение на регионалното 
сътрудничество и помирение, както и на 
постепенното разрешаване на 
двустранните въпроси със съседните 
държави с оглед на успешната 
интеграция на Сърбия в ЕС; насърчава 
органите да работят в тясно 
сътрудничество със страните от бивша 
Югославия за уреждане на всички 
нерешени проблеми, свързани с 
правоприемството;

7. приветства конструктивния подход на 
сръбското правителство към 
отношенията със съседните държави; 
от друга страна, продължава да 
изразява загриженост относно 
въпроси, свързани с образованието и 
официалното използване на майчиния 
език, и изразява съжаление във връзка 
с многобройните провокации срещу 
символите и активистите от 
организациите на българското 
малцинство на местно и 
административно равнище; отново 
подчертава решаващото значение на 
регионалното сътрудничество и 
помирение, както и на постепенното 
разрешаване на двустранните въпроси 
със съседните държави с оглед на 
успешната интеграция на Сърбия в ЕС; 
насърчава органите да работят в тясно 
сътрудничество със страните от бивша 
Югославия за уреждане на всички 
нерешени проблеми, свързани с 
правоприемството;

Or. en

Изменение 48
Марейе Корнелисен

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. приветства конструктивния подход на 
сръбското правителство към 
отношенията със съседните държави; 

7. приветства конструктивния подход на 
сръбското правителство към 
отношенията със съседните държави; 
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отново подчертава решаващото 
значение на регионалното 
сътрудничество и помирение, както и на 
постепенното разрешаване на 
двустранните въпроси със съседните 
държави с оглед на успешната 
интеграция на Сърбия в ЕС; насърчава 
органите да работят в тясно 
сътрудничество със страните от бивша 
Югославия за уреждане на всички 
нерешени проблеми, свързани с 
правоприемството;

отново подчертава решаващото 
значение на регионалното 
сътрудничество и помирение, както и на 
постепенното разрешаване на 
двустранните въпроси със съседните 
държави, свързано преди всичко с 
постигането на напредък в 
преодоляването на последиците от 
неотдавнашния конфликт, и с 
успешната интеграция на Сърбия в ЕС в 
следствие на това; насърчава органите 
да работят в тясно сътрудничество със 
страните от бивша Югославия за 
уреждане на всички нерешени 
проблеми, свързани с 
правоприемството;

Or. en

Изменение 49
Дьорд Шьопфлин

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. приветства конструктивния подход на 
сръбското правителство към 
отношенията със съседните държави; 
отново подчертава решаващото 
значение на регионалното 
сътрудничество и помирение, както и на 
постепенното разрешаване на 
двустранните въпроси със съседните 
държави с оглед на успешната 
интеграция на Сърбия в ЕС; насърчава 
органите да работят в тясно 
сътрудничество със страните от бивша 
Югославия за уреждане на всички 
нерешени проблеми, свързани с 
правоприемството;

7. приветства конструктивния подход на 
сръбското правителство към 
отношенията с всички съседни
държави; отново подчертава 
решаващото значение на регионалното 
сътрудничество и помирение, както и на 
постепенното разрешаване на 
двустранните въпроси със съседните 
държави с оглед на успешната 
интеграция на Сърбия в ЕС; в тази 
връзка пълният достъп до всички 
архивни материали, особено тези на 
бившите югославски тайни служби, е 
от съществено значение; насърчава 
органите да работят в тясно 
сътрудничество със страните от бивша 
Югославия за уреждане на всички 
нерешени проблеми, свързани с 
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правоприемството;

Or. en

Изменение 50
Йелко Кацин

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. приветства конструктивния подход на 
сръбското правителство към 
отношенията със съседните държави; 
отново подчертава решаващото 
значение на регионалното 
сътрудничество и помирение, както и на 
постепенното разрешаване на 
двустранните въпроси със съседните 
държави с оглед на успешната 
интеграция на Сърбия в ЕС; насърчава 
органите да работят в тясно 
сътрудничество със страните от бивша 
Югославия за уреждане на всички 
нерешени проблеми, свързани с 
правоприемството;

7. приветства конструктивния подход на 
сръбското правителство към 
отношенията със съседните държави; 
отново подчертава решаващото 
значение на регионалното 
сътрудничество и помирение, както и на 
постепенното разрешаване на 
двустранните въпроси със съседните 
държави с оглед на успешната 
интеграция на Сърбия в ЕС; насърчава 
органите да работят в тясно 
сътрудничество със страните от бивша 
Югославия за уреждане на всички 
нерешени проблеми, свързани с 
правоприемството; призовава органите 
в Белград активно да подкрепят и да 
спомогнат за конституционните 
промени в Босна и Херцеговина, 
насочени към привеждане на 
избирателното законодателство в 
съответствие с решението на 
Европейския съд за правата на човека
по случая Sejdić-Finci, и към укрепване 
и модернизиране на институциите на 
държавно равнище на Босна и 
Херцеговина, за да може държавата 
да върви напред по своя път за 
присъединяване към ЕС;

Or. en
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Изменение 51
Никола Вулянич
Предложение за резолюция
Параграф 7 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

7a. призовава Сърбия да засили 
усилията си за решаване на 
проблемите със своите съседи, да 
ускори преговорите относно 
границите и да улесни премахването 
на пречките за снемане на взаимните 
обвинения в геноцид пред 
Международния наказателен 
трибунал за бивша Югославия;

Or. hr

Изменение 52
Едуард Кукан

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. призовава Сърбия да осигури строг 
парламентарен контрол върху процеса 
на преговорите за присъединяване, да 
включи своя парламент на ранен етап в 
придаването на законодателен вид на 
поетите задължения, както и да 
обезпечи участието на гражданското 
общество чрез механизъм за провеждане 
на консултации;

8. призовава Сърбия да осигури строг 
парламентарен контрол върху процеса 
на преговорите за присъединяване; 
отново подчертава значението на
включването на нейния парламент на 
ранен етап в придаването на 
законодателен вид на поетите 
задължения, както и да обезпечи 
участието на гражданското общество 
чрез конструктивен механизъм за 
провеждане на консултации;

Or. en

Изменение 53
Тонино Пицула
Предложение за резолюция
Параграф 8
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Предложение за резолюция Изменение

8. призовава Сърбия да осигури строг 
парламентарен контрол върху процеса 
на преговорите за присъединяване, да 
включи своя парламент на ранен етап в 
придаването на законодателен вид на 
поетите задължения, както и да 
обезпечи участието на гражданското 
общество чрез механизъм за провеждане 
на консултации;

8. призовава Сърбия да осигури строг 
парламентарен контрол върху процеса 
на преговорите за присъединяване, да 
включи своевременно своя парламент в 
придаването на законодателен вид на 
поетите задължения, както и да 
обезпечи участието на гражданското 
общество чрез механизъм за провеждане 
на консултации;

Or. hr

Изменение 54
Йелко Кацин

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. призовава Сърбия да осигури строг 
парламентарен контрол върху процеса 
на преговорите за присъединяване, да 
включи своя парламент на ранен етап в 
придаването на законодателен вид на 
поетите задължения, както и да 
обезпечи участието на гражданското 
общество чрез механизъм за провеждане 
на консултации;

8. призовава Сърбия да осигури строг 
парламентарен контрол върху процеса 
на преговорите за присъединяване, да 
включи своя парламент на ранен етап в 
придаването на законодателен вид на 
поетите задължения, както и да 
обезпечи участието на гражданското 
общество чрез механизъм за провеждане 
на консултации през целия процес на 
присъединяване; приветства 
сътрудничеството с Хърватия и с 
Черна гора посредством усилията за 
споделяне на добри практики от 
наскоро придобития опит, което да 
помогне на Сърбия за по-бързото и 
безпрепятствено осъществяване на 
процеса на присъединяване;

Or. en

Изменение 55
Кнут Флекенщайн
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Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. призовава Сърбия да осигури строг 
парламентарен контрол върху процеса 
на преговорите за присъединяване, да 
включи своя парламент на ранен етап в 
придаването на законодателен вид на 
поетите задължения, както и да 
обезпечи участието на гражданското 
общество чрез механизъм за провеждане 
на консултации;

8. призовава Сърбия да осигури строг 
парламентарен контрол върху процеса 
на преговорите за присъединяване, да 
включи своя парламент на ранен етап в 
придаването на законодателен вид на 
поетите задължения, както и да 
обезпечи участието на гражданското 
общество чрез механизъм за провеждане 
на консултации, тъй като на него се 
пада важната роля да следи 
критично по-нататъшното 
осъществяване на европейските 
реформи, както и да установи в 
обществото диалог и дух на 
добросъседски отношения със 
съседните на Сърбия държави;

Or. de

Изменение 56
Давор Иво Щир

Предложение за резолюция
Параграф 8 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

8а. признава неотдавнашния напредък 
при откриването на масовите гробове 
и идентифицирането на изчезналите 
лица от войните в Хърватия и в 
Босна и Херцеговина и настоятелно 
призовава органите в Сърбия да 
извършат по-обстойно разследване на 
архивите и на длъжностните лица 
от бившата югославска народна 
армия;

Or. en
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Изменение 57
Надежда Нейнски

Предложение за резолюция
Параграф 8 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

8а. настоятелно призовава органите 
за бързо въвеждане на промени в 
избирателната рамка в 
съответствие с препоръките на 
ОССЕ/СДИПЧ, особено по отношение 
на разрешаването на спорове за 
изборните резултати, прозрачността 
на регистриране на 
гласоподавателите и политическите 
финанси, както и за консолидиране и 
хармонизиране на правната рамка за 
изборите в Сърбия;

Or. en

Изменение 58
Моника Луиза Маковей

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. приветства приемането на стратегията 
и плана за действие относно реформата 
на съдебната система за периода 2013—
2018 г., в чиято основа са заложени 
ключови принципи като независимост, 
безпристрастност, компетентност и 
качество на съдебната власт; 
настоятелно призовава органите да 
ускорят провеждането на тази реформа 
в съответствие с препоръките на 
Венецианската комисия и с оглед на 
процеса на подробна проверка във 
връзка с глава 23, който започна на 
25 септември 2013 г.; подчертава, че е 
важно да се увеличи независимостта на 

9. изразява безпокойство, че 
независимостта на съдебната власт 
продължава да буди сериозна
загриженост в Сърбия, особено 
поради оказването на неправомерно 
политическо влияние; набляга на 
факта, че съдебната система следва 
да бъде напълно независима, по-
предвидима, ефективна и справедлива, 
за да се гарантира, че гражданите и 
предприятията имат доверие в 
съдебната власт; приветства 
приемането на стратегията и плана за 
действие относно реформата на 
съдебната система за периода 2013—
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Висшия съдебен съвет и Държавния 
съвет на прокуратурата; изразява 
загриженост относно правната 
несигурност, свързана с броя на 
съдиите, изпълняващи служебните си 
задължения в качеството на временно 
изпълняващи длъжността съдия;

2018 г., в чиято основа са заложени 
ключови принципи като независимост, 
безпристрастност, компетентност и 
качество на съдебната власт; 
настоятелно призовава органите да 
ускорят провеждането на тази реформа 
в съответствие с препоръките на 
Венецианската комисия и с оглед на 
процеса на подробна проверка във 
връзка с глава 23, който започна на 
25 септември 2013 г.; подчертава, че е 
важно да се увеличи независимостта на 
Висшия съдебен съвет и Държавния 
съвет на прокуратурата; настоятелно 
призовава отговорните органи да 
гарантират прозрачен процес на 
назначаване на съдии и прокурори въз 
основа на техните качества, както и 
надеждни резултати от 
дисциплинарни производства срещу 
съдебните служители; освен това 
поставя акцент върху 
необходимостта от гарантиране на 
своевременно правораздаване, заедно с 
уеднаквяването на съдебната 
практика, публикуването и лесния 
достъп до всички съдебни решения 
непосредствено след приемането и 
разпределянето на делата във всички 
съдилища на случаен принцип; 
изразява загриженост относно правната 
несигурност, свързана с броя на 
съдиите, изпълняващи служебните си 
задължения в качеството на временно 
изпълняващи длъжността съдия;

Or. en

Изменение 59
Йелко Кацин

Предложение за резолюция
Параграф 9
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Предложение за резолюция Изменение

9. приветства приемането на стратегията 
и плана за действие относно реформата 
на съдебната система за периода 2013—
2018 г., в чиято основа са заложени 
ключови принципи като независимост, 
безпристрастност, компетентност и
качество на съдебната власт; 
настоятелно призовава органите да 
ускорят провеждането на тази реформа 
в съответствие с препоръките на 
Венецианската комисия и с оглед на 
процеса на подробна проверка във 
връзка с глава 23, който започна на 
25 септември 2013 г.; подчертава, че е 
важно да се увеличи независимостта на 
Висшия съдебен съвет и Държавния 
съвет на прокуратурата; изразява 
загриженост относно правната 
несигурност, свързана с броя на 
съдиите, изпълняващи служебните си 
задължения в качеството на временно 
изпълняващи длъжността съдия;

9. приветства приемането на стратегията 
и плана за действие относно реформата 
на съдебната система за периода 2013—
2018 г., в чиято основа са заложени 
ключови принципи като независимост, 
безпристрастност, компетентност,
качество на съдебната власт и 
независимост от политическа 
намеса; настоятелно призовава 
органите да ускорят провеждането на 
тази реформа в съответствие с 
препоръките на Венецианската комисия 
и с оглед на процеса на подробна 
проверка във връзка с глава 23, който 
започна на 25 септември 2013 г.; 
подчертава, че е важно да се увеличи 
независимостта на Висшия съдебен 
съвет и Държавния съвет на 
прокуратурата и да се намали обемът 
на натрупаните за гледане дела;
призовава органите да осигурят 
всички необходими ресурси за 
Съдебната академия, което следва да 
спомогне за гарантирането на 
назначения въз основа на качествата; 
подчертава необходимостта от 
непрекъснато обучение на съдиите и 
прокурорите за справяне със сложни 
финансови дела и икономически 
престъпления; изразява загриженост
относно правната несигурност, свързана 
с броя на съдиите, изпълняващи 
служебните си задължения в качеството 
на временно изпълняващи длъжността 
съдия, както и относно
неприлагането на механизми за 
контрол, необходими за гарантиране 
на отчетността на съдиите и 
прокурорите;

Or. en
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Изменение 60
Дьорд Шьопфлин

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. приветства приемането на стратегията 
и плана за действие относно реформата 
на съдебната система за периода 2013—
2018 г., в чиято основа са заложени 
ключови принципи като независимост, 
безпристрастност, компетентност и 
качество на съдебната власт; 
настоятелно призовава органите да 
ускорят провеждането на тази реформа 
в съответствие с препоръките на 
Венецианската комисия и с оглед на 
процеса на подробна проверка във 
връзка с глава 23, който започна на 
25 септември 2013 г.; подчертава, че е 
важно да се увеличи независимостта на 
Висшия съдебен съвет и Държавния 
съвет на прокуратурата; изразява 
загриженост относно правната 
несигурност, свързана с броя на 
съдиите, изпълняващи служебните си 
задължения в качеството на временно 
изпълняващи длъжността съдия;

9. приветства приемането на стратегията 
и плана за действие относно реформата 
на съдебната система за периода 2013—
2018 г., в чиято основа са заложени 
ключови принципи като независимост, 
безпристрастност, компетентност и 
качество на съдебната власт, като 
необходимо условие за успешната 
последователност на целия процес на 
реформи; настоятелно призовава 
органите да ускорят провеждането на 
тази реформа в съответствие с 
препоръките на Венецианската комисия 
и с оглед на процеса на подробна 
проверка във връзка с глава 23, който 
започна на 25 септември 2013 г.; 
подчертава, че е важно да се увеличи 
независимостта на Висшия съдебен 
съвет и Държавния съвет на 
прокуратурата; изразява загриженост 
относно правната несигурност, свързана 
с броя на съдиите, изпълняващи 
служебните си задължения в качеството 
на временно изпълняващи длъжността 
съдия;

Or. en

Изменение 61
Марек Шивец

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. приветства приемането на стратегията 
и плана за действие относно реформата 

9. приветства приемането на стратегията 
и плана за действие относно реформата 
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на съдебната система за периода 2013—
2018 г., в чиято основа са заложени 
ключови принципи като независимост, 
безпристрастност, компетентност и 
качество на съдебната власт; 
настоятелно призовава органите да 
ускорят провеждането на тази реформа 
в съответствие с препоръките на 
Венецианската комисия и с оглед на 
процеса на подробна проверка във
връзка с глава 23, който започна на 
25 септември 2013 г.; подчертава, че е 
важно да се увеличи независимостта на 
Висшия съдебен съвет и Държавния 
съвет на прокуратурата; изразява 
загриженост относно правната 
несигурност, свързана с броя на 
съдиите, изпълняващи служебните си 
задължения в качеството на временно 
изпълняващи длъжността съдия;

на съдебната система за периода 2013—
2018 г., в чиято основа са заложени 
ключови принципи като независимост, 
безпристрастност, компетентност и 
качество на съдебната власт и 
независимост от политическа 
намеса; настоятелно призовава 
органите да ускорят провеждането на 
тази реформа в съответствие с 
препоръките на Венецианската комисия 
и с оглед на процеса на подробна 
проверка във връзка с глава 23, който 
започна на 25 септември 2013 г.; 
подчертава, че е важно да се увеличи 
независимостта на Висшия съдебен 
съвет и Държавния съвет на 
прокуратурата; изразява загриженост 
относно правната несигурност, свързана 
с броя на съдиите, изпълняващи 
служебните си задължения в качеството 
на временно изпълняващи длъжността 
съдия; спешно трябва да бъде 
демонстрирана независимост;

Or. en

Изменение 62
Надежда Нейнски

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. приветства приемането на стратегията 
и плана за действие относно реформата 
на съдебната система за периода 2013—
2018 г., в чиято основа са заложени 
ключови принципи като независимост, 
безпристрастност, компетентност и 
качество на съдебната власт; 
настоятелно призовава органите да 
ускорят провеждането на тази реформа 
в съответствие с препоръките на 
Венецианската комисия и с оглед на 
процеса на подробна проверка във 

9. приветства приемането на стратегията 
и плана за действие относно реформата 
на съдебната система за периода 2013—
2018 г., в чиято основа са заложени 
ключови принципи като независимост, 
безпристрастност, компетентност и 
качество на съдебната власт; 
настоятелно призовава органите да 
ускорят провеждането на тази реформа 
в съответствие с препоръките на 
Венецианската комисия, особено по 
отношение на ролята на парламента 
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връзка с глава 23, който започна на 
25 септември 2013 г.; подчертава, че е 
важно да се увеличи независимостта на 
Висшия съдебен съвет и Държавния 
съвет на прокуратурата; изразява 
загриженост относно правната 
несигурност, свързана с броя на 
съдиите, изпълняващи служебните си 
задължения в качеството на временно 
изпълняващи длъжността съдия;

в назначенията в съдебната власт и 
независимостта на прокуратурата, и 
с оглед на процеса на подробна 
проверка във връзка с глава 23, който 
започна на 25 септември 2013 г.; 
подчертава, че е важно да се увеличи 
независимостта на Висшия съдебен 
съвет и Държавния съвет на 
прокуратурата; изразява загриженост 
относно правната несигурност, свързана 
с броя на съдиите, изпълняващи 
служебните си задължения в качеството 
на временно изпълняващи длъжността 
съдия;

Or. en

Изменение 63
Елена Бъсеску, Кристиан Дан Преда

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. приветства приемането на стратегията 
и плана за действие относно реформата 
на съдебната система за периода 2013—
2018 г., в чиято основа са заложени 
ключови принципи като независимост, 
безпристрастност, компетентност и 
качество на съдебната власт; 
настоятелно призовава органите да 
ускорят провеждането на тази реформа 
в съответствие с препоръките на 
Венецианската комисия и с оглед на 
процеса на подробна проверка във 
връзка с глава 23, който започна на 
25 септември 2013 г.; подчертава, че е 
важно да се увеличи независимостта на 
Висшия съдебен съвет и Държавния 
съвет на прокуратурата; изразява 
загриженост относно правната 
несигурност, свързана с броя на 
съдиите, изпълняващи служебните си 
задължения в качеството на временно 

9. приветства приемането на стратегията 
и плана за действие относно реформата 
на съдебната система за периода 2013—
2018 г., в чиято основа са заложени 
ключови принципи като независимост, 
безпристрастност, компетентност и 
качество на съдебната власт; 
настоятелно призовава органите да 
ускорят провеждането на тази реформа 
в съответствие с препоръките на 
Венецианската комисия и с оглед на 
процеса на подробна проверка във 
връзка с глава 23, който започна на 
25 септември 2013 г.; подчертава, че е 
важно да се увеличи независимостта на 
Висшия съдебен съвет и Държавния 
съвет на прокуратурата; изразява 
загриженост относно правната 
несигурност, свързана с броя на 
съдиите, изпълняващи служебните си 
задължения в качеството на временно 
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изпълняващи длъжността съдия; изпълняващи длъжността съдия; отново 
подчертава факта, че силната и 
независима съдебна власт е от 
съществено значение за 
способността на Сърбия да покрие 
критериите за членство в ЕС;

Or. en

Изменение 64
Кинга Гал, Дьорд Шьопфлин

Предложение за резолюция
Параграф 9 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

9а. предлага чрез изменение на Закона 
за реституцията да се премахнат 
всички процедурни пречки и правни 
спънки за реституцията в натура; 
също така призовава сръбското 
правителство напълно и по 
недискриминационен начин да прилага 
Закона за реабилитацията; 
отбелязва, че прилагането му следва 
да се извършва в съответствие с 
основните принципи на 
наказателното право, като например 
спазването на презумпцията за 
невиновност;

Or. en

Изменение 65
Марек Шивец

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. приветства приемането на 
националната стратегия за борба срещу 

10. приветства приемането на 
националната стратегия за борба срещу 
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корупцията и на плана за действие за 
периода 2013—2018 г. и подчертава, че 
е необходимо да се полагат постоянни 
усилия за съдържателното им 
прилагане; подчертава, че наличието 
на политическа воля е от решаващо 
значение за постигането на надеждни 
резултати по отношение на 
разследванията и осъдителните присъди 
във връзка с делата за корупция по 
високите етажи на властта, в т.ч. 24-те 
случая, свързани с приватизацията, 
които бяха изтъкнати от Съвета за борба 
с корупцията; същевременно подчертава 
необходимостта от изграждане на 
институционален капацитет, особено в 
рамките на съдебната система и 
прокурорските органи, с оглед на 
разглеждането на сложни дела, свързани 
със системна корупция;

корупцията и на плана за действие за 
периода 2013—2018 г. и подчертава, че 
е необходимо да се полагат постоянни 
усилия за съдържателното им 
прилагане; подчертава, че се изискват 
мащабни подобрения по отношение на 
разследванията и осъдителните присъди 
във връзка с делата за корупция по 
високите етажи на властта, в т.ч. 24-те 
случая, свързани с приватизацията, 
които бяха изтъкнати от Съвета за борба 
с корупцията; същевременно подчертава 
необходимостта от изграждане на 
институционален капацитет и укрепване 
на правовата държава, особено в 
рамките на съдебната система и 
прокурорските органи, с оглед на 
разглеждането на сложни дела, свързани 
със системна корупция;

Or. en

Изменение 66
Йелко Кацин

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. приветства приемането на 
националната стратегия за борба срещу 
корупцията и на плана за действие за 
периода 2013—2018 г. и подчертава, че 
е необходимо да се полагат постоянни 
усилия за съдържателното им 
прилагане; подчертава, че наличието на 
политическа воля е от решаващо 
значение за постигането на надеждни 
резултати по отношение на 
разследванията и осъдителните присъди 
във връзка с делата за корупция по 
високите етажи на властта, в т.ч. 24-те 
случая, свързани с приватизацията, 
които бяха изтъкнати от Съвета за борба 

10. приветства приемането на 
националната стратегия за борба срещу 
корупцията и на плана за действие за 
периода 2013—2018 г. и подчертава, че 
са необходими постоянни усилия и 
подходящи ресурси за съдържателното 
им прилагане; подчертава, че наличието 
на политическа воля е от решаващо 
значение за постигането на надеждни 
резултати по отношение на 
разследванията и осъдителните присъди 
във връзка с делата за корупция по 
високите етажи на властта, в т.ч. 24-те 
случая, свързани с приватизацията, 
които бяха изтъкнати от Съвета за борба 
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с корупцията; същевременно подчертава 
необходимостта от изграждане на 
институционален капацитет, особено в 
рамките на съдебната система и 
прокурорските органи, с оглед на 
разглеждането на сложни дела, свързани 
със системна корупция;

с корупцията; във връзка с това 
приветства първите резултати и 
окончателните осъждания в борбата 
срещу корупцията; същевременно 
подчертава необходимостта от 
изграждане на институционален 
капацитет, особено в рамките на 
съдебната система и прокурорските 
органи, с оглед на разглеждането на 
сложни дела, свързани със системна 
корупция; счита, че законовите 
правомощия и ресурсите на 
Агенцията за борба с корупцията 
следва да бъдат засилени; подчертава, 
че е необходимо финансирането на 
всички политически партии да бъде 
прозрачно и в съответствие със 
стандартите на ЕС; призовава 
органите да приемат закона за 
подаване на сигнали за нарушения и да 
осигурят незабавното му и 
безпрепятствено прилагане като 
необходима част от стратегията за 
борба с корупцията;

Or. en

Изменение 67
Моника Луиза Маковей

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. приветства приемането на 
националната стратегия за борба срещу 
корупцията и на плана за действие за 
периода 2013—2018 г. и подчертава, че 
е необходимо да се полагат постоянни 
усилия за съдържателното им 
прилагане; подчертава, че наличието на 
политическа воля е от решаващо 
значение за постигането на надеждни 
резултати по отношение на 
разследванията и осъдителните присъди 

10. приветства приемането на 
националната стратегия за борба срещу 
корупцията и на плана за действие за 
периода 2013—2018 г., както и
положителната оценка на 
финансирания от ЕС проект 
„Подкрепа за създаване на Агенцията 
за борба с корупцията“; подчертава, че 
е необходимо да се полагат постоянни 
усилия за съдържателното им 
прилагане; подчертава, че наличието на 
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във връзка с делата за корупция по 
високите етажи на властта, в т.ч. 24-те 
случая, свързани с приватизацията, 
които бяха изтъкнати от Съвета за борба 
с корупцията; същевременно подчертава 
необходимостта от изграждане на 
институционален капацитет, особено в 
рамките на съдебната система и 
прокурорските органи, с оглед на 
разглеждането на сложни дела, свързани 
със системна корупция;

политическа воля е от решаващо 
значение за постигането на надеждни 
резултати по отношение на 
разследванията и осъдителните присъди 
във връзка с делата за корупция по 
високите етажи на властта, в т.ч. 24-те 
случая, свързани с приватизацията, 
които бяха изтъкнати от Съвета за борба 
с корупцията; същевременно подчертава 
необходимостта от изграждане на 
институционален капацитет, особено в 
рамките на съдебната система и 
прокурорските органи, с оглед на 
разглеждането на сложни дела, свързани 
със системна корупция, както и да се 
гарантира, че политическите 
събития няма да попречат на 
Агенцията за борба с корупцията да 
разкрива случаите на системна и 
политическа корупция;

Or. en

Изменение 68
Елена Бъсеску, Кристиан Дан Преда

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. приветства приемането на 
националната стратегия за борба срещу 
корупцията и на плана за действие за 
периода 2013—2018 г. и подчертава, че 
е необходимо да се полагат постоянни 
усилия за съдържателното им 
прилагане; подчертава, че наличието на 
политическа воля е от решаващо 
значение за постигането на надеждни 
резултати по отношение на 
разследванията и осъдителните присъди 
във връзка с делата за корупция по 
високите етажи на властта, в т.ч. 24-те 
случая, свързани с приватизацията, 
които бяха изтъкнати от Съвета за борба 

10. приветства приемането на 
националната стратегия за борба срещу 
корупцията и на плана за действие за 
периода 2013—2018 г. и подчертава, че 
е необходимо да се полагат постоянни 
усилия за съдържателното им 
прилагане; подчертава значението на 
подходящото финансиране за 
правилното прилагане на 
стратегията; подчертава, че 
наличието на политическа воля е от 
решаващо значение за постигането на 
надеждни резултати по отношение на 
разследванията и осъдителните присъди 
във връзка с делата за корупция по 
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с корупцията; същевременно подчертава 
необходимостта от изграждане на 
институционален капацитет, особено в 
рамките на съдебната система и 
прокурорските органи, с оглед на 
разглеждането на сложни дела, свързани 
със системна корупция;

високите етажи на властта, в т.ч. 24-те 
случая, свързани с приватизацията, 
които бяха изтъкнати от Съвета за борба 
с корупцията; същевременно подчертава 
необходимостта от изграждане на 
институционален капацитет, както и 
от укрепване на сътрудничеството 
между агенциите, особено в рамките 
на съдебната система и прокурорските 
органи, с оглед на разглеждането на 
сложни дела, свързани със системна 
корупция;

Or. en

Изменение 69
Дьорд Шьопфлин

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. приветства приемането на 
националната стратегия за борба срещу 
корупцията и на плана за действие за 
периода 2013—2018 г. и подчертава, че 
е необходимо да се полагат постоянни 
усилия за съдържателното им 
прилагане; подчертава, че наличието на 
политическа воля е от решаващо 
значение за постигането на надеждни 
резултати по отношение на 
разследванията и осъдителните присъди 
във връзка с делата за корупция по 
високите етажи на властта, в т.ч. 24-те 
случая, свързани с приватизацията, 
които бяха изтъкнати от Съвета за борба 
с корупцията; същевременно подчертава 
необходимостта от изграждане на 
институционален капацитет, особено в 
рамките на съдебната система и 
прокурорските органи, с оглед на 
разглеждането на сложни дела, свързани 
със системна корупция;

10. приветства приемането на 
националната стратегия за борба срещу 
корупцията и на плана за действие за 
периода 2013—2018 г. и подчертава, че 
е необходимо да се полагат постоянни 
усилия за съдържателното им прилагане 
като част от условията за членство 
в ЕС, без което присъединяването 
няма да бъде възможно; подчертава, че 
наличието на политическа воля е от 
решаващо значение за постигането на 
надеждни резултати по отношение на 
разследванията и осъдителните присъди 
във връзка с делата за корупция по 
високите етажи на властта, в т.ч. 24-те 
случая, свързани с приватизацията, 
които бяха изтъкнати от Съвета за борба 
с корупцията; същевременно подчертава 
необходимостта от изграждане на 
институционален капацитет, особено в 
рамките на съдебната система и 
прокурорските органи, с оглед на 
разглеждането на сложни дела, свързани 
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със системна корупция; също така 
отбелязва, че цялостното 
прилагането е от съществено 
значение във всички области, 
разглеждани в настоящия доклад;

Or. en

Изменение 70
Тонино Пицула
Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. приветства приемането на 
националната стратегия за борба срещу 
корупцията и на плана за действие за 
периода 2013—2018 г. и подчертава, че 
е необходимо да се полагат постоянни 
усилия за съдържателното им 
прилагане; подчертава, че наличието на 
политическа воля е от решаващо 
значение за постигането на надеждни 
резултати по отношение на 
разследванията и осъдителните присъди 
във връзка с делата за корупция по 
високите етажи на властта, в т.ч. 24-те 
случая, свързани с приватизацията, 
които бяха изтъкнати от Съвета за борба 
с корупцията; същевременно подчертава 
необходимостта от изграждане на 
институционален капацитет, особено в 
рамките на съдебната система и 
прокурорските органи, с оглед на 
разглеждането на сложни дела, свързани 
със системна корупция;

10. приветства приемането на 
националната стратегия за борба срещу 
корупцията и на плана за действие за 
периода 2013—2018 г. и подчертава, че 
е необходимо да се полагат постоянни 
усилия за съдържателното им 
прилагане; подчертава, че наличието на 
политическа воля е от решаващо 
значение за постигането на надеждни 
резултати по отношение на 
разследванията и осъдителните присъди 
във връзка с делата за корупция по 
високите етажи на властта, в т.ч. 24-те 
случая, свързани с приватизацията, 
които бяха изтъкнати от Съвета за борба 
с корупцията; същевременно подчертава 
необходимостта от изграждане на 
институционален капацитет, особено в 
рамките на съдебната система и 
прокурорските органи, с оглед на 
разглеждането на сложни дела, свързани 
със системна корупция; признава 
положените усилия за намаляване на 
незаконната търговия между Сърбия 
и Косово чрез проекта за наблюдение 
на изпълнението на споразумението 
между Сърбия и Косово относно 
свободното движение на хора и 
стоки;

Or. hr



AM\1009021BG.doc 51/96 PE522.953v01-00

BG

Изменение 71
Моника Луиза Маковей

Предложение за резолюция
Параграф 10 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

10а. приветства подхода на 
правителството за „нулева 
толерантност“ към корупцията; 
подчертава, че органите трябва да 
предприемат мерки за подобряване на 
капацитета за финансови 
разследвания и да приемат и 
прилагат законодателство, което 
криминализира натрупването на 
печалби от престъпления; призовава 
правителството да не изостава в 
постигането на конкретни 
резултати в наказателното 
преследване на висши длъжностни 
лица и бизнесмени;

Or. en

Изменение 72
Йоран Ферм

Предложение за резолюция
Параграф 10 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

10а. признава, че жените са важен 
фактор за промяна в сръбското 
общество; отбелязва по-доброто 
представителство на жените в 
парламента след изборите през 
2012 г.; насърчава сръбските органи да 
положат допълнителни усилия, за да 
гарантират равно 
представителство; подчертава, че 
жените все още са изправени пред 
дискриминация на пазара на труда и в 
други обществени сектори и че все 
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още не са напълно представени в 
политическия живот на държавата, 
включително на правителствени 
постове; подчертава, че ефективното 
прилагане на съществуващото 
законодателство по отношение на
борбата с корупцията и равенството 
между половете и по-нататъшното 
укрепване на административния 
капацитет остават основните 
предизвикателства, както и 
настоятелно призовава сръбските 
органи да активизират усилията си 
за постигането на тази цел;

Or. en

Изменение 73
Кинга Гал, Дьорд Шьопфлин

Предложение за резолюция
Параграф 10 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

10а. многократно подчертава 
загрижеността си във връзка с 
решението на Конституционния съд, 
което отменя гарантираните 
22 правомощия на автономната 
провинция Войводина, и относно 
оставения обезпокоителен брой 
неразрешени случаи, които трябва да 
бъдат разгледани; във връзка с това 
призовава за спазване на принципите 
на правовата държава и 
субсидиарността; освен това отново 
припомня на страните, че според 
Конституцията законът за 
финансиране на автономната 
провинция е следвало да бъде приет 
преди края на 2008 г.; поради това
насърчава правителството да го 
представи на Парламента незабавно, 
тъй като това е необходимо за 
функционирането на демокрацията и 
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правовата държава в Сърбия;

Or. en

Изменение 74
Марейе Корнелисен

Предложение за резолюция
Параграф 10 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

10а. отбелязва, че корупцията и 
организираната престъпност са 
широко разпространени в региона и 
също представляват пречка за 
демократичното, социалното и 
икономическото развитие на Сърбия; 
счита, че една регионална стратегия 
и засилено сътрудничество между 
всички държави в региона са от 
основно значение с оглед по-
ефективното справяне с тези 
проблеми;

Or. en

Изменение 75
Марейе Корнелисен

Предложение за резолюция
Параграф 10 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

10б. подчертава значението на 
конструктивния социален диалог за 
икономическото развитие на Сърбия; 
настоятелно призовава 
правителството да насърчава 
изграждането на капацитет на 
действително независими 
професионални съюзи и организации 
на работодателите и да създаде 
рамка и политическо пространство 
за социален диалог и колективни 
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споразумения;

Or. en

Изменение 76
Давор Иво Щир

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. подчертава значението на 
насърчаването и защитата на правата на 
човека и основните свободи, както и на 
принципа на борба на всички равнища 
срещу дискриминацията, основана на 
каквито и да е признаци; приветства 
приемането на стратегия за борба с 
дискриминацията и подчертава, че 
прилагането е от ключово значение; 
приветства постигнатия до момента 
напредък, но продължава да бъде 
загрижен относно нивото на 
дискриминация в страната и призовава 
за зачитане на всички малцинства, били 
те национални, етнически или 
обусловени от сексуалната си 
ориентация, и за гарантиране на техните 
права; остро осъжда решението на 
органите за забрана на планирания за 
септември 2013 г. гей парад в Белград;

11. подчертава значението на 
насърчаването и защитата на правата на 
човека и основните свободи, както и на 
принципа на борба на всички равнища 
срещу дискриминацията, основана на 
каквито и да е признаци; приветства 
приемането на стратегия за борба с 
дискриминацията и подчертава, че 
прилагането е от ключово значение; 
приветства постигнатия до момента 
напредък, но продължава да бъде 
загрижен относно нивото на 
дискриминация в страната и призовава 
за зачитане на всички малцинства, били 
те национални, етнически или 
обусловени от сексуалната си 
ориентация, и за гарантиране на техните 
права;

Or. en

Изменение 77
Марейе Корнелисен

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. подчертава значението на 11. подчертава значението на 
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насърчаването и защитата на правата на 
човека и основните свободи, както и на 
принципа на борба на всички равнища 
срещу дискриминацията, основана на 
каквито и да е признаци; приветства 
приемането на стратегия за борба с 
дискриминацията и подчертава, че 
прилагането е от ключово значение; 
приветства постигнатия до момента 
напредък, но продължава да бъде 
загрижен относно нивото на 
дискриминация в страната и призовава 
за зачитане на всички малцинства, били 
те национални, етнически или 
обусловени от сексуалната си
ориентация, и за гарантиране на техните 
права; остро осъжда решението на 
органите за забрана на планирания за 
септември 2013 г. гей парад в Белград;

насърчаването и защитата на правата на 
човека и основните свободи, както и на 
принципа на борба на всички равнища 
срещу дискриминацията, основана на 
каквито и да е признаци; приветства 
приемането на стратегия за борба с 
дискриминацията и подчертава, че 
прилагането е от ключово значение; 
приветства постигнатия до момента 
напредък, но продължава да бъде 
загрижен относно нивото на 
дискриминация в страната и призовава 
за зачитане на всички малцинства, с 
оглед на тяхната националност, 
етнос, пол или сексуална ориентация, и 
за гарантиране на техните права; 
призовава за по-добра защита на 
правата на жените и за политики за 
равенство между половете; остро 
осъжда решението на органите за 
забрана на планирания за септември 
2013 г. гей парад в Белград, както и 
през предходните две години, и 
призовава за политическа подкрепа на 
най-високо политическо равнище за 
човешките права на ЛГБТИ лица;
настоятелно призовава 
правителството да полага повече 
усилия през цялата година за 
провеждане по всеобхватен начин на 
борба с упражняващите насилие 
групи, целящи да възпрепятстват и 
да атакуват мирни демонстрации на 
общността на ЛГБТИ лица, за да се 
предотврати подкопаването от 
страна на тези групи на принципите 
на правовата държава и 
упражняването на правата на човека 
в Сърбия;

Or. en

Изменение 78
Тонино Пицула
Предложение за резолюция
Параграф 11
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Предложение за резолюция Изменение

11. подчертава значението на 
насърчаването и защитата на правата на 
човека и основните свободи, както и на 
принципа на борба на всички равнища 
срещу дискриминацията, основана на 
каквито и да е признаци; приветства 
приемането на стратегия за борба с 
дискриминацията и подчертава, че 
прилагането е от ключово значение; 
приветства постигнатия до момента 
напредък, но продължава да бъде 
загрижен относно нивото на 
дискриминация в страната и призовава 
за зачитане на всички малцинства, били 
те национални, етнически или 
обусловени от сексуалната си 
ориентация, и за гарантиране на техните 
права; остро осъжда решението на 
органите за забрана на планирания за 
септември 2013 г. гей парад в Белград;

11. подчертава значението на 
насърчаването и защитата на правата на 
човека и основните свободи, както и на 
принципа на борба на всички равнища 
срещу дискриминацията, основана на 
каквито и да е признаци; приветства 
приемането на стратегия за борба с 
дискриминацията и подчертава, че 
прилагането е от ключово значение; 
приветства постигнатия до момента 
напредък, но продължава да бъде 
загрижен относно нивото на 
дискриминация в страната и призовава 
за зачитане на всички малцинства — по-
специално националните,
етническите и обусловените от 
сексуалната си ориентация малцинства 
— и за гарантиране на техните права; 
остро осъжда решението на органите за 
забрана на планирания за септември 
2013 г. гей парад в Белград;

Or. hr

Изменение 79
Йоран Ферм

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. подчертава значението на 
насърчаването и защитата на правата на 
човека и основните свободи, както и на 
принципа на борба на всички равнища 
срещу дискриминацията, основана на 
каквито и да е признаци; приветства 
приемането на стратегия за борба с 
дискриминацията и подчертава, че 
прилагането е от ключово значение; 
приветства постигнатия до момента 
напредък, но продължава да бъде 
загрижен относно нивото на 
дискриминация в страната и призовава 

11. подчертава значението на 
насърчаването и защитата на правата на 
човека и основните свободи, както и на 
принципа на борба на всички равнища 
срещу дискриминацията, основана на 
каквито и да е признаци; приветства 
приемането на стратегия за борба с 
дискриминацията и подчертава, че 
прилагането е от ключово значение; 
приветства постигнатия до момента 
напредък, но продължава да бъде 
загрижен относно нивото на 
дискриминация в страната и призовава 
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за зачитане на всички малцинства, били 
те национални, етнически или
обусловени от сексуалната си 
ориентация, и за гарантиране на техните 
права; остро осъжда решението на 
органите за забрана на планирания за 
септември 2013 г. гей парад в Белград;

за зачитане на жените, хората с 
увреждания, ЛГБТ лицата, всички 
малцинства, били те национални, 
етнически или обусловени от 
сексуалната си ориентация, и за 
гарантиране на техните права; остро 
осъжда решението на органите за 
забрана на планирания за септември 
2013 г. гей парад в Белград;

Or. en

Изменение 80
Надежда Нейнски

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. подчертава значението на 
насърчаването и защитата на правата на 
човека и основните свободи, както и на 
принципа на борба на всички равнища 
срещу дискриминацията, основана на 
каквито и да е признаци; приветства 
приемането на стратегия за борба с 
дискриминацията и подчертава, че 
прилагането е от ключово значение; 
приветства постигнатия до момента 
напредък, но продължава да бъде 
загрижен относно нивото на 
дискриминация в страната и призовава 
за зачитане на всички малцинства, били 
те национални, етнически или 
обусловени от сексуалната си 
ориентация, и за гарантиране на техните 
права; остро осъжда решението на
органите за забрана на планирания за 
септември 2013 г. гей парад в Белград;

11. подчертава значението на 
насърчаването и защитата на правата на 
човека и основните свободи, както и на 
принципа на борба на всички равнища 
срещу дискриминацията, основана на 
каквито и да е признаци; приветства 
приемането на стратегия за борба с 
дискриминацията и подчертава, че 
прилагането е от ключово значение; 
приветства постигнатия до момента 
напредък, но продължава да бъде 
загрижен относно нивото на 
дискриминация в страната и призовава 
за зачитане на всички малцинства, били 
те национални, етнически или 
обусловени от сексуалната си 
ориентация, и за гарантиране на техните 
социално-икономически и културни 
права; остро осъжда решението на 
органите за забрана на планирания за 
септември 2013 г. гей парад в Белград;

Or. en
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Изменение 81
Елена Бъсеску, Кристиан Дан Преда

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. подчертава значението на 
насърчаването и защитата на правата на 
човека и основните свободи, както и на 
принципа на борба на всички равнища 
срещу дискриминацията, основана на 
каквито и да е признаци; приветства 
приемането на стратегия за борба с 
дискриминацията и подчертава, че 
прилагането е от ключово значение; 
приветства постигнатия до момента 
напредък, но продължава да бъде 
загрижен относно нивото на 
дискриминация в страната и призовава 
за зачитане на всички малцинства, били 
те национални, етнически или 
обусловени от сексуалната си 
ориентация, и за гарантиране на техните 
права; остро осъжда решението на 
органите за забрана на планирания за 
септември 2013 г. гей парад в Белград;

11. подчертава значението на 
насърчаването и защитата на правата на 
човека и основните свободи, както и на 
принципа на борба на всички равнища 
срещу дискриминацията, основана на 
каквито и да е признаци; приветства 
приемането на стратегия за борба с 
дискриминацията и подчертава, че 
прилагането е от ключово значение; 
приветства постигнатия до момента 
напредък, но продължава да бъде 
загрижен относно нивото на 
дискриминация в страната и призовава 
за зачитане на всички малцинства, били 
те национални, етнически или 
обусловени от сексуалната си 
ориентация, и за гарантиране на техните 
права; отбелязва факта, че следва да 
се отдели специално внимание на 
категориите лица, които са 
изложени в по-голяма степен на 
дискриминация и дискриминационни 
практики, като например ромите, 
жените, хората с увреждания и 
децата; призовава за правилно 
прилагане на стратегията на Сърбия 
за ромите; остро осъжда решението на 
органите за забрана на планирания за 
септември 2013 г. гей парад в Белград;

Or. en

Изменение 82
Сандра Петрович Яковина
Предложение за резолюция
Параграф 11
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Предложение за резолюция Изменение

11. подчертава значението на 
насърчаването и защитата на правата на 
човека и основните свободи, както и на 
принципа на борба на всички равнища 
срещу дискриминацията, основана на 
каквито и да е признаци; приветства 
приемането на стратегия за борба с 
дискриминацията и подчертава, че 
прилагането е от ключово значение; 
приветства постигнатия до момента 
напредък, но продължава да бъде 
загрижен относно нивото на 
дискриминация в страната и призовава 
за зачитане на всички малцинства, били 
те национални, етнически или 
обусловени от сексуалната си 
ориентация, и за гарантиране на техните 
права; остро осъжда решението на 
органите за забрана на планирания за 
септември 2013 г. гей парад в Белград;

11. подчертава значението на 
насърчаването и защитата на правата на 
човека и основните свободи, както и на 
принципа на борба на всички равнища 
срещу дискриминацията, основана на 
каквито и да е признаци; приветства 
приемането на стратегия за борба с 
дискриминацията и подчертава, че 
прилагането е от ключово значение; 
приветства постигнатия до момента 
напредък, но продължава да бъде 
загрижен относно нивото на 
дискриминация в страната и призовава 
за зачитане на всички малцинства, били 
те национални, етнически или 
обусловени от сексуалната си 
ориентация, и за гарантиране на техните 
права; остро осъжда решението на 
органите за забрана на планирания за 
септември 2013 г. гей парад в Белград, 
по-специално онази част от 
решенията, която обосновава 
забраната с предизвикване на 
нарушения в обществения транспорт 
и заплаха за здравето, обществения 
морал и сигурността на хората и 
имуществото;

Or. hr

Изменение 83
Йелко Кацин

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. подчертава значението на 
насърчаването и защитата на правата на 
човека и основните свободи, както и на 
принципа на борба на всички равнища 
срещу дискриминацията, основана на 
каквито и да е признаци; приветства 
приемането на стратегия за борба с

11. подчертава значението на 
насърчаването и защитата на правата на
човека и основните свободи, както и на 
принципа на борба на всички равнища 
срещу дискриминацията, основана на 
каквито и да е признаци; приветства 
приемането на стратегия за борба с 
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дискриминацията и подчертава, че 
прилагането е от ключово значение; 
приветства постигнатия до момента 
напредък, но продължава да бъде 
загрижен относно нивото на 
дискриминация в страната и призовава 
за зачитане на всички малцинства, били 
те национални, етнически или 
обусловени от сексуалната си 
ориентация, и за гарантиране на техните 
права; остро осъжда решението на 
органите за забрана на планирания за 
септември 2013 г. гей парад в Белград;

дискриминацията и подчертава, че 
прилагането е от ключово значение; 
приветства постигнатия до момента 
напредък, но продължава да бъде 
загрижен относно нивото на 
дискриминация в страната и призовава 
за зачитане на всички малцинства, били 
те национални, етнически или 
обусловени от сексуалната си 
ориентация, и за гарантиране на техните 
права; остро осъжда решението на 
органите за забрана на планирания за 
септември 2013 г. гей парад в Белград и 
настоява, че трябва да се гарантира 
правото на публични събрания за 
всички граждани и малцинства, 
включително за малцинството на 
ЛГБТИ лица; призовава органите да 
гарантират плавен избирателен 
процес за националните съвети на 
малцинствата на изборите през 
2014 г. в съответствие с препоръките, 
отправени от независимите органи;

Or. en

Изменение 84
Дьорд Шьопфлин

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. подчертава значението на 
насърчаването и защитата на правата на 
човека и основните свободи, както и на 
принципа на борба на всички равнища 
срещу дискриминацията, основана на 
каквито и да е признаци; приветства 
приемането на стратегия за борба с 
дискриминацията и подчертава, че 
прилагането е от ключово значение; 
приветства постигнатия до момента 
напредък, но продължава да бъде 
загрижен относно нивото на 

11. подчертава значението на 
насърчаването и защитата на правата на 
човека и основните свободи, както и на 
принципа на борба на всички равнища 
срещу дискриминацията, основана на 
каквито и да е признаци; приветства 
приемането на стратегия за борба с 
дискриминацията и подчертава, че 
прилагането е от ключово значение; 
приветства постигнатия до момента 
напредък, но продължава да бъде 
загрижен относно нивото на 
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дискриминация в страната и призовава 
за зачитане на всички малцинства, били 
те национални, етнически или 
обусловени от сексуалната си 
ориентация, и за гарантиране на техните 
права; остро осъжда решението на 
органите за забрана на планирания за 
септември 2013 г. гей парад в Белград;

дискриминация в страната и призовава 
за зачитане на всички малцинства, били 
те национални, етнически или 
обусловени от сексуалната си 
ориентация, и за гарантиране на техните 
права; остро осъжда решението на 
органите за забрана на планирания за 
септември 2013 г. гей парад в Белград; 
освен това призовава сръбските 
органи да решат проблема с тежките 
последици от насилието през 90-те 
години на 20-ти век като част от 
дългосрочна стратегия за 
предотвратяване на повтарянето на 
проявите на хулиганство и 
беззаконие;

Or. en

Изменение 85
Йоран Ферм

Предложение за резолюция
Параграф 11 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

11а. подчертава централната роля на 
активните и независими организации 
на гражданското общество (ОГО) за 
укрепването и консолидирането на 
демократичните политически 
процеси в държавата; признава 
важната работа, извършена от ОГО 
и организациите на жените за 
популяризиране на правата на ЛГБТ 
лицата, прекратяване на насилието 
срещу жените, засилване на 
участието на жените в политиката, 
усилията за укрепването на мира и 
контролиращата роля на 
гражданското общество; подчертава 
значението на диалога с ОГО и 
изтъква ключовата роля на 
участниците от гражданското 
общество за засилване на 
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регионалното сътрудничество по 
социални и политически въпроси; 
приветства подобряването на 
сътрудничество на правителството с 
НПО, но призовава за по-широки
консултации с тях при 
изработването на политики, 
включително при формулирането на 
политики и закони, както и при 
мониторинга на действията на 
органите;

Or. en

Изменение 86
Йелко Кацин

Предложение за резолюция
Параграф 11 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

11а. призовава за по-силна 
политическа ангажираност по 
отношение на реформата на 
публичната администрация и за 
полагане на усилия за създаване на 
основана на заслугите система, по-
специално по отношение на 
гарантирането на изпълнението и 
пълното привеждане в съответствие 
на законодателната рамка с 
международните стандарти; 
изразява съжаление, че Законът за 
държавните служители не се прилага 
за местните органи;

Or. en

Изменение 87
Ласло Тьокеш

Предложение за резолюция
Параграф 11 a (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

11а. призовава органите да 
насърчават равното третиране без 
каквато и да е дискриминация на 
националните и етническите 
малцинства, включително достъпа до 
образование на майчиния език и
използването на езика в местната и 
регионалната публична 
администрация; освен това призовава 
за подобрения с цел премахване на 
дискриминацията в съществуващите 
закони и практики относно 
реституцията на имоти за членове, 
принадлежащи към национални и
етнически малцинства, както и на 
имоти, конфискувани от църкви; 
препоръчва също така 
предоставянето на по-голяма 
финансова подкрепа за националните 
съвети, представляващи 
етническите малцинства, за да се 
подпомогне тяхната работа и те да 
постигнат своите цели;

Or. en

Изменение 88
Мария Елени Копа

Предложение за резолюция
Параграф 11 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

11а. призовава сръбските органи да 
разработят проактивен подход за по-
добро приобщаване на ЛГБТИ 
лицата;

Or. en
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Изменение 89
Йоран Ферм

Предложение за резолюция
Параграф 11 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

11б. подчертава, че Сърбия е 
ратифицирала основните конвенции 
на МОТ в областта на трудовото 
право, както и преразгледаната 
Европейска социална харта; обръща 
внимание на факта, че въпреки 
конституционните гаранции 
трудовите и профсъюзните права все 
още са ограничени, и призовава 
Сърбия да продължи да укрепва тези 
права; изразява загриженост по повод 
неубедителността на социалния 
диалог и нередовния характер на 
консултациите със социалните 
партньори; призовава да бъдат 
предприети по-нататъшни мерки за 
укрепване на Икономическия и 
социален съвет, за да се гарантира, че 
той е в състояние да поеме активна 
роля за укрепването на социалния 
диалог и да изпълнява по-сериозна 
консултативна роля в 
законотворчеството;

Or. en

Изменение 90
Йелко Кацин

Предложение за резолюция
Параграф 11 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

11б. призовава органите да 
гарантират надеждността и 
професионализма на програмата за 
защита на свидетели, както и да 
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осигурят подходящи ресурси за нея, 
така че съдебната система да може 
ефективно да продължи своите 
съдебни производства, свързани с 
военни престъпления и с 
организираната престъпност; 
обръща внимание на факта, че редица 
бивши полицейски служители 
доброволно са се отказали от 
програмата за защита на свидетели 
поради нейните значителни 
недостатъци;

Or. en

Изменение 91
Йелко Кацин

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. подчертава необходимостта да се 
гарантира свободата на медиите и 
приветства във връзка с това 
декриминализирането на клеветата; 
посочва необходимостта от поддържане 
на предлагането на надеждна 
обществена услуга в рамките на 
държавното радио и телевизия и от 
осигуряване на пълна прозрачност по 
отношение на собствеността върху 
медиите; насърчава своевременното 
прилагане на стратегията по отношение 
на медиите и свързаните с нея 
проектозакони; изразява дълбоко 
съжаление във връзка с това, че все 
още се отправят заплахи срещу 
журналисти;

12. подчертава необходимостта да се 
гарантира свободата на медиите и 
приветства във връзка с това 
декриминализирането на клеветата; 
посочва необходимостта от поддържане 
на предлагането на надеждна 
обществена услуга в рамките на 
държавното радио и телевизия и от 
осигуряване на тяхното стабилно и 
устойчиво финансиране, както и от
гарантиране на пълна прозрачност по 
отношение на собствеността върху 
медиите; насърчава своевременното 
прилагане на стратегията по отношение 
на медиите и свързаните с нея 
проектозакони; изразява дълбока 
загриженост във връзка с това, че все 
още се отправят заплахи срещу 
журналисти, и отново призовава 
органите да доведат до край 
текущите разследвания на убийства 
на журналисти; счита, че следва да 
бъдат предприети допълнителни 
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мерки с цел да се осигури на 
журналистите безопасна среда, за да 
извършват работата си ефективно и 
без автоцензура; обръща специално 
внимание на опасността от 
злоупотреба с публични средства за 
реклама и за упражняване на 
политическо влияние върху медиите;

Or. en

Изменение 92
Таня Файон

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. подчертава необходимостта да се 
гарантира свободата на медиите и 
приветства във връзка с това 
декриминализирането на клеветата; 
посочва необходимостта от поддържане 
на предлагането на надеждна 
обществена услуга в рамките на 
държавното радио и телевизия и от 
осигуряване на пълна прозрачност по 
отношение на собствеността върху 
медиите; насърчава своевременното 
прилагане на стратегията по отношение 
на медиите и свързаните с нея 
проектозакони; изразява дълбоко 
съжаление във връзка с това, че все още 
се отправят заплахи срещу журналисти;

12. подчертава необходимостта да се 
гарантира плурализма на медиите,
свободата на информацията и 
приветства във връзка с това 
декриминализирането на клеветата; 
посочва необходимостта от поддържане 
на предлагането на надеждна и 
независима обществена услуга в 
рамките на държавното радио и 
телевизия и от осигуряване на пълна 
прозрачност по отношение на 
собствеността върху медиите; насърчава 
своевременното прилагане на 
стратегията по отношение на медиите и 
свързаните с нея проектозакони; 
изразява дълбоко съжаление във връзка 
с това, че все още се отправят заплахи 
срещу журналисти, както и относно 
техните несигурни условия на труд;

Or. en

Изменение 93
Елена Бъсеску, Кристиан Дан Преда
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Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. подчертава необходимостта да се 
гарантира свободата на медиите и 
приветства във връзка с това 
декриминализирането на клеветата; 
посочва необходимостта от поддържане 
на предлагането на надеждна 
обществена услуга в рамките на 
държавното радио и телевизия и от 
осигуряване на пълна прозрачност по 
отношение на собствеността върху 
медиите; насърчава своевременното 
прилагане на стратегията по отношение 
на медиите и свързаните с нея 
проектозакони; изразява дълбоко 
съжаление във връзка с това, че все още 
се отправят заплахи срещу журналисти;

12. подчертава необходимостта да се 
гарантира свободата на медиите и 
приветства във връзка с това 
декриминализирането на клеветата; 
посочва необходимостта от поддържане 
на предлагането на надеждна и 
независима обществена услуга в 
рамките на държавното радио и 
телевизия и от осигуряване на пълна 
прозрачност по отношение на 
собствеността върху медиите; насърчава 
своевременното прилагане на 
стратегията по отношение на медиите и 
свързаните с нея проектозакони; 
изразява дълбоко съжаление във връзка 
с това, че все още се отправят заплахи 
срещу журналисти;

Or. en

Изменение 94
Мария Елени Копа

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. подчертава необходимостта да се 
гарантира свободата на медиите и 
приветства във връзка с това 
декриминализирането на клеветата; 
посочва необходимостта от поддържане 
на предлагането на надеждна 
обществена услуга в рамките на 
държавното радио и телевизия и от 
осигуряване на пълна прозрачност по 
отношение на собствеността върху 
медиите; насърчава своевременното 
прилагане на стратегията по отношение 
на медиите и свързаните с нея 

12. подчертава необходимостта да се 
гарантира свободата на медиите и 
приветства във връзка с това 
декриминализирането на клеветата; 
посочва необходимостта от поддържане 
на предлагането на надеждна 
обществена услуга в рамките на 
държавното радио и телевизия и от 
гарантиране на тяхното стабилно и 
устойчиво финансиране, както и от 
осигуряване на пълна прозрачност по 
отношение на собствеността върху 
медиите; насърчава своевременното 
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проектозакони; изразява дълбоко 
съжаление във връзка с това, че все още 
се отправят заплахи срещу журналисти;

прилагане на стратегията по отношение 
на медиите и свързаните с нея 
проектозакони; изразява дълбоко 
съжаление във връзка с това, че все още 
се отправят заплахи срещу журналисти;

Or. en

Изменение 95
Дьорд Шьопфлин

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. подчертава необходимостта да се 
гарантира свободата на медиите и 
приветства във връзка с това 
декриминализирането на клеветата; 
посочва необходимостта от поддържане 
на предлагането на надеждна 
обществена услуга в рамките на 
държавното радио и телевизия и от 
осигуряване на пълна прозрачност по 
отношение на собствеността върху 
медиите; насърчава своевременното 
прилагане на стратегията по отношение 
на медиите и свързаните с нея 
проектозакони; изразява дълбоко 
съжаление във връзка с това, че все още 
се отправят заплахи срещу журналисти;

12. подчертава необходимостта да се 
гарантира свободата на медиите и 
приветства във връзка с това 
декриминализирането на клеветата; 
посочва необходимостта от поддържане 
на предлагането на надеждна 
обществена услуга в рамките на 
държавното радио и телевизия и от 
осигуряване на пълна прозрачност по 
отношение на собствеността върху 
медиите; насърчава своевременното 
прилагане на стратегията по отношение 
на медиите и свързаните с нея 
проектозакони, включително
осигуряването на ранен етап на 
широкоразпространен достъп до 
интернет; изразява дълбоко съжаление 
във връзка с това, че все още се 
отправят заплахи срещу журналисти;

Or. en

Изменение 96
Ласло Тьокеш

Предложение за резолюция
Параграф 12 a (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

12а. призовава сръбското 
правителство все повече да работи 
заедно с европейските институции, за 
да се гарантира по-добър достъп до 
европейските средства, предоставяни 
на организации на гражданското 
общество, с цел да се подкрепи 
тяхната работа като съществени 
участници в процеса на европейска 
интеграция на Сърбия;

Or. en

Изменение 97
Андрей Ковачев, Туне Келам, Михаел Галер

Предложение за резолюция
Параграф 12 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

12а. призовава отново органите да 
продължат усилията си за 
елиминиране на наследството на 
бившите комунистически тайни 
служби като стъпка в процеса на 
демократизация на Сърбия; изразява 
съжаление относно липсата на 
политическа воля и продължава да 
насърчава изпълнението на 
препоръките на Европейския 
парламент за увеличаване на 
парламентарния надзор и контрол 
върху службите за сигурност, както и 
отварянето на националните архиви, 
и по-специално на документите на 
някогашната комунистическа 
агенция по разузнаване — УДБА; 
отново призовава органите да 
улеснят достъпа до архивите, които 
се отнасят до бившите републики на 
Югославия, и да ги върнат на 
съответните правителства, ако те 
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са отправили такова искане;

Or. en

Изменение 98
Кинга Гал, Андрей Ковачев, Дьорд Шьопфлин

Предложение за резолюция
Параграф 12 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

12а. подчертава значението на 
националните съвети на 
националните малцинства, тяхната 
роля за интеграцията на 
националните малцинства, като 
например при прилагането на 
индивидуалните и колективните 
права на националните малцинства, и 
призовава Сърбия да запази, да 
хармонизира и допълнително да 
развие съответната съществуваща 
законодателна рамка;

Or. en

Изменение 99
Ливия Ярока

Предложение за резолюция
Параграф 12 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

12а. подчертава необходимостта от 
увеличаване на усилията за борба с 
трафика на хора и насърчава 
официалното определяне на ролите и 
отговорностите на длъжностните 
лица и доставчиците на услуги при 
идентифицирането на жертвите и 
насочването им към подходящи 
услуги;
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Or. en

Изменение 100
Бернд Поселт

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. призовава Сърбия да продължи да 
полага усилия за прилагането на
правната рамка, свързана с 
малцинствата в страната, и да 
предприеме по-енергични действия във 
връзка с положението на ромите;

13. призовава Сърбия ефективно да 
прилага правната рамка, свързана с 
малцинствата в страната, и да 
предприеме по-енергични действия във 
връзка с положението на ромите;

Or. en

Изменение 101
Давор Иво Щир, Здравка Бушич, Дубравка Шуйца, Андрей Пленкович

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. призовава Сърбия да продължи да
полага усилия за прилагането на 
правната рамка, свързана с 
малцинствата в страната, и да 
предприеме по-енергични действия във 
връзка с положението на ромите;

13. призовава Сърбия да полага повече 
усилия за прилагането на правната 
рамка, свързана с малцинствата в 
страната; подчертава 
необходимостта от предприемане на
по-енергични действия във връзка с 
положението на ромите; настоятелно 
призовава местните органи изцяло да 
приложат съответните решения 
относно използването на езиците на 
малцинствата в образователната 
система;

Or. en
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Изменение 102
Сандра Петрович Яковина
Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. призовава Сърбия да продължи да 
полага усилия за прилагането на 
правната рамка, свързана с 
малцинствата в страната, и да 
предприеме по-енергични действия във 
връзка с положението на ромите;

13. призовава Сърбия да продължи да 
полага усилия за прилагането на 
правната рамка и двустранните и 
многостранните споразумения във 
връзка със защитата на правата на 
националните и етническите 
малцинства в страната, и да 
предприеме по-енергични действия във 
връзка с положението на ромите;

Or. hr

Изменение 103
Йоран Ферм

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. призовава Сърбия да продължи да 
полага усилия за прилагането на 
правната рамка, свързана с 
малцинствата в страната, и да 
предприеме по-енергични действия във 
връзка с положението на ромите;

13. призовава Сърбия да продължи да 
полага усилия за прилагането на 
правната рамка, свързана с 
малцинствата в страната, и да 
предприеме по-енергични действия във 
връзка с положението на жените и 
мъжете от ромски произход;

Or. en

Изменение 104
Йелко Кацин

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. призовава Сърбия да продължи да 13. призовава Сърбия да продължи да 
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полага усилия за прилагането на 
правната рамка, свързана с 
малцинствата в страната, и да 
предприеме по-енергични действия във 
връзка с положението на ромите;

полага усилия за прилагането на 
правната рамка, свързана с 
малцинствата в страната, и да 
предприеме по-енергични действия във 
връзка с положението на ромите, които 
продължават да се сблъскват с 
тежки условия на живот, 
принудително изселване, както и 
дискриминация на пазара на труда;

Or. en

Изменение 105
Елена Бъсеску

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. призовава Сърбия да продължи да 
полага усилия за прилагането на 
правната рамка, свързана с 
малцинствата в страната, и да 
предприеме по-енергични действия във 
връзка с положението на ромите;

13. призовава Сърбия да продължи да 
полага усилия за прилагането на 
правната рамка, свързана с 
малцинствата в страната, и да 
предприеме по-енергични действия във 
връзка с положението на ромите; 
отново призовава Европейската 
комисия да продължи да следи 
отблизо усилията на Сърбия в тази 
област; призовава сръбските местни 
органи да насърчават атмосфера на 
толерантност към малцинствата, 
което ще спомогне за 
предотвратяване на актовете на 
сплашване, насочени срещу тях, 
както и за правилно прилагане на 
права като свобода на религията и 
образование на майчиния език;

Or. en

Изменение 106
Ливия Ярока
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Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. призовава Сърбия да продължи да 
полага усилия за прилагането на 
правната рамка, свързана с 
малцинствата в страната, и да 
предприеме по-енергични действия във 
връзка с положението на ромите;

13. призовава Сърбия да продължи да 
полага усилия за прилагането на 
правната рамка, свързана с 
малцинствата в страната, и да 
предприеме по-енергични действия във 
връзка с положението на ромите; 
подчертава необходимостта от 
пълно хармонизиране на 
антидискриминационното 
законодателство с политиките на ЕС 
и от прилагане на всеобхватен подход 
към приобщаването на ромите; освен 
това отбелязва необходимостта от 
ефективен мониторинг на мерките за 
приобщаване, за да се намали 
несъответствието между 
законодателството и неговото 
прилагане;

Or. en

Изменение 107
Марейе Корнелисен

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. призовава Сърбия да продължи да 
полага усилия за прилагането на 
правната рамка, свързана с 
малцинствата в страната, и да 
предприеме по-енергични действия във 
връзка с положението на ромите;

13. призовава Сърбия да продължи да 
полага усилия за прилагането на 
правната рамка, свързана с 
малцинствата в страната, и да 
предприеме по-енергични действия във 
връзка с положението на ромите; 
призовава сръбските органи да 
предоставят достъп до жилищно 
настаняване и здравни услуги;

Or. en
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Изменение 108
Елена Бъсеску, Кристиан Дан Преда

Предложение за резолюция
Параграф 13 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

13а. призовава сръбските органи да 
гарантират правилното прилагане на 
Съвместния протокол за 
малцинствата, подписан през март 
2012 г. от правителствата на 
Румъния и Сърбия; отново призовава 
Европейската комисия да следи 
отблизо прилагането на мерките, 
предвидени в Протокола, от 
сръбските органи; отбелязва, че 
защитата на малцинствата е 
основен политически критерий,
който трябва да се спазва изцяло за 
получаване на членство в ЕС;

Or. en

Изменение 109
Бернд Поселт

Предложение за резолюция
Параграф 13 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

13а. настоятелно призовава 
сръбските органи за подобряване на 
положението на малцинствата, 
особено във Войводина, Санджак —
Нови пазар и долината на Прешево;

Or. en

Изменение 110
Йелко Кацин
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Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. взема под внимание работата по 
изменението на Наказателния кодекс, но 
отбелязва, че въпреки приетите 
изменения в частния сектор все още 
съществува правна несигурност; отново 
изразява своята загриженост относно 
разпоредбите на новия член 234, 
отразяващи аспекти на предишния
член 359, които са били многократно 
критикувани;

14. взема под внимание работата по 
изменението на Наказателния кодекс, но 
отбелязва, че въпреки приетите 
изменения в частния сектор все още 
съществува правна несигурност; отново 
изразява своята загриженост относно 
разпоредбите на новия член 234
относно злоупотребата с отговорна 
длъжност, които все още дават 
възможност за произволно тълкуване, 
и призовава съществуващите 
несправедливи наказателни 
преследвания, предприети в частния 
сектор на основание член 359, да 
бъдат незабавно преустановени;

Or. en

Изменение 111
Марек Шивец

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. взема под внимание работата по 
изменението на Наказателния кодекс, но 
отбелязва, че въпреки приетите 
изменения в частния сектор все още 
съществува правна несигурност; отново 
изразява своята загриженост относно 
разпоредбите на новия член 234, 
отразяващи аспекти на предишния 
член 359, които са били многократно 
критикувани;

14. взема под внимание работата по 
изменението на Наказателния кодекс, но 
отбелязва, че въпреки приетите 
изменения в частния сектор все още 
съществува правна несигурност; отново 
изразява своята загриженост относно 
разпоредбите на новия член 234, 
отразяващи аспекти на предишния 
член 359, които са били многократно 
критикувани от Европейския 
парламент, включително 
автоматичното преквалифициране 
по член 234 на дела по член 359;
подчертава, че разпоредбите на новия 
член 234 не трябва да се прилагат за 
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собственици на частни местни или 
чуждестранни дружества, за лица, 
заемащи длъжности в чуждестранни 
дружества извън Сърбия или за 
местни или чуждестранни финансови 
инвеститори в дружества и 
призовава органите да прекратят 
всички наказателни производства 
срещу тези лица; подчертава 
необходимостта да се прекратят 
незабавно неоснователните 
производства срещу такива лица, 
които производства застрашават 
принципите на правовата държава в 
страната и утежняват правната 
несигурност на бизнес общността в 
Сърбия;

Or. en

Изменение 112
Едуард Кукан

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. приветства работата на 
независимите регулаторни органи като 
омбудсмана, комисаря по въпросите на 
информацията от обществено значение 
и други, както и техния принос за 
подобряване на правната рамка и 
отчетността на държавните институции;

15. настоява, че държавните 
институции трябва да действат по 
прозрачен и отговорен начин;
приветства работата на независимите 
регулаторни органи като омбудсмана, 
комисаря по въпросите на 
информацията от обществено значение 
и други и признава техния принос за 
подобряване на правната рамка и 
отчетността на държавните институции;

Or. en

Изменение 113
Йелко Кацин
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Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. приветства работата на 
независимите регулаторни органи като 
омбудсмана, комисаря по въпросите на 
информацията от обществено значение 
и други, както и техния принос за 
подобряване на правната рамка и 
отчетността на държавните институции;

15. приветства работата на 
независимите регулаторни органи като 
омбудсмана, комисаря по въпросите на 
информацията от обществено значение 
и други, както и техния принос за 
подобряване на правната рамка и 
отчетността на държавните институции; 
настоятелно призовава органите 
системно да следват техните 
препоръки и констатации;

Or. en

Изменение 114
Тонино Пицула
Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. приветства работата на 
независимите регулаторни органи като 
омбудсмана, комисаря по въпросите на 
информацията от обществено значение 
и други, както и техния принос за 
подобряване на правната рамка и 
отчетността на държавните институции;

15. приветства работата на 
независимите регулаторни органи като 
омбудсмана, комисаря по въпросите на 
информацията от обществено значение 
и други, както и техния принос за 
подобряване на правната рамка и 
отчетността на държавните институции; 
приветства ползотворното 
сътрудничество между Сърбия и 
Международния наказателен 
трибунал за бивша Югославия 
(МНТБЮ) в Хага като важна стъпка 
по пътя към европейската 
интеграция; 

Or. hr

Изменение 115
Ласло Тьокеш
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Предложение за резолюция
Параграф 15 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15а. призовава сръбското 
правителство да позволи проучването 
на бившите диктаторски режими, да 
реабилитира — както политически,
така и по съдебен ред — и да 
компенсира жертвите и техните 
семейства, които са пострадали от 
тези режими, в рамките на усилията 
за укрепване на социалното 
сближаване и за гарантиране на 
траен мир и правосъдие в контекста 
на процеса на европейска интеграция 
на Сърбия;

Or. en

Изменение 116
Дьорд Шьопфлин

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. подчертава ползите от процеса на 
децентрализация и насърчава 
укрепването на компетенциите на 
местните органи на властта; продължава 
да изпитва особена загриженост относно 
правната несигурност във връзка с 
правното положение на Войводина и 
забавянето при приемането на закона за 
собствените ресурси на Войводина;

16. отбелязва устойчивостта на 
централизационните нагласи в 
Сърбия и в тази връзка подчертава 
ползите от процеса на децентрализация 
и насърчава укрепването на 
компетенциите на местните органи на 
властта; продължава да изпитва особена 
загриженост относно правната 
несигурност във връзка с правното 
положение на Войводина и забавянето 
при приемането на закона за 
собствените ресурси на Войводина;

Or. en



PE522.953v01-00 80/96 AM\1009021BG.doc

BG

Изменение 117
Йелко Кацин

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. подчертава ползите от процеса на 
децентрализация и насърчава 
укрепването на компетенциите на 
местните органи на властта; продължава 
да изпитва особена загриженост относно 
правната несигурност във връзка с 
правното положение на Войводина и 
забавянето при приемането на закона за 
собствените ресурси на Войводина;

16. подчертава ползите от процеса на 
децентрализация и насърчава 
укрепването на компетенциите на 
местните органи на властта; изразява 
съжаление, че Националният съвет 
за децентрализация продължава да 
бездейства; продължава да изпитва 
особена загриженост относно правната 
несигурност във връзка с правното 
положение на Войводина и забавянето 
при приемането на закона за 
собствените ресурси на Войводина;

Or. en

Изменение 118
Тонино Пицула
Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. подчертава ползите от процеса на 
децентрализация и насърчава 
укрепването на компетенциите на 
местните органи на властта; продължава 
да изпитва особена загриженост относно 
правната несигурност във връзка с 
правното положение на Войводина и 
забавянето при приемането на закона за 
собствените ресурси на Войводина;

16. подчертава ползите от процеса на 
децентрализация и насърчава 
укрепването на компетенциите на 
местните органи на властта; продължава 
да изпитва особена загриженост относно 
правната несигурност във връзка с 
правното положение на Войводина и 
забавянето при приемането на закона за 
собствените ресурси на Войводина; 
подчертава важността на 
провеждането на часове в училищата
на езиците на малцинствата; 
изразява загриженост относно 
възможността за прекратяване на 
излъчването на програми на езиците 
на малцинствата в резултат от 
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предстоящата приватизация на 
медиите;

Or. hr

Изменение 119
Йелко Кацин

Предложение за резолюция
Параграф 16 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

16а. приветства предприетите от 
органите мерки за подобряване на 
социално-икономическата ситуация в 
долината на Прешево и Санджак, но 
подчертава, че са необходими 
допълнителни усилия, тъй като тези 
райони остават в значителна степен 
недостатъчно развити и с високо 
равнище на безработица; обръща 
внимание на факта, че етническите 
албански и босненски малцинства 
продължават да бъдат 
непропорционално представени в 
местната администрация;

Or. en

Изменение 120
Бернд Поселт

Предложение за резолюция
Параграф 16 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

16а. настоятелно призовава 
правителството на Република Сърбия 
да подпомогне по-решително 
икономическото развитие в бедните 
региони по границата на държавата с 
Косово, Македония, Черна гора и 
Босна и Херцеговина, включително и 
по-добро трансгранично 
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сътрудничество; изисква Съветът и 
Комисията решително да подкрепят 
подобни стратегии за развитие;

Or. en

Изменение 121
Марейе Корнелисен

Предложение за резолюция
Параграф 16 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

16а. приветства националното 
законодателство относно 
националните малцинства; призовава 
Сърбия да продължи своите усилия за 
неговото еднакво, 
недискриминационно, пропорционално 
прилагане;

Or. en

Изменение 122
Йелко Кацин

Предложение за резолюция
Параграф 16 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

16б. отново заявява своята подкрепа 
за инициативата РЕКОМ и 
решително насърчава държавите от 
бивша Югославия да създадат 
междуправителствена комисия със 
задачата да установи фактите 
относно жертвите и изчезналите 
лица през войните в периода 1991—
2001 г.;

Or. en
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Изменение 123
Марейе Корнелисен

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. потвърждава своята твърда подкрепа 
за либерализирането на визовия режим 
за държавите от Западните Балкани като 
важен стълб в процеса на европейската 
интеграция на целия регион; призовава 
държавите членки да не злоупотребяват 
с механизма за премахване на визите, 
приет през септември, а по-скоро да 
предприемат действия по отношение на 
лицата, подаващи фалшиви молби за 
убежище, като адаптират съответните 
законодателни рамки; същевременно 
призовава за прилагане на мерки на 
национално равнище, по-специално 
социално-икономически мерки, 
насочени към по-уязвимите групи;

17. потвърждава своята твърда подкрепа 
за либерализирането на визовия режим 
за държавите от Западните Балкани като 
важен стълб в процеса на европейската 
интеграция на целия регион; призовава 
държавите членки да не злоупотребяват 
с механизма за премахване на визите, 
приет през септември, а по-скоро да 
предприемат действия по отношение на 
лицата, подаващи фалшиви молби за 
убежище, като адаптират съответните 
законодателни рамки; същевременно 
осъжда ограниченията за пътуване и 
наказателните преследвания след 
завръщане, насочени към ромите и 
други търсещи убежище лица, след 
неуспешни процедури за предоставяне 
на убежище в държави — членки на 
ЕС; призовава за прилагане на мерки на 
национално равнище, по-специално 
социално-икономически мерки, 
насочени към по-уязвимите групи;

Or. en

Изменение 124
Инесе Вайдере

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. насърчава сръбските органи да 
проведат закъснелите структурни 
икономически реформи с оглед на 

18. подчертава спешната 
необходимост от по-нататъшна 
фискална консолидация; настоятелно 
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подобряването на инвестиционния 
климат, да водят борба срещу високата 
безработица и бедността, да извършат 
фискална консолидация и реформират
пенсионната система; настоява, че е 
необходимо спешно да се премахнат 
административните пречки пред 
стопанската дейност, и изтъква 
значението на своевременното 
преструктуриране на публичните 
дружества;

призовава сръбските органи да 
ограничат разходите за 
възнаграждения и субсидии в 
публичния сектор, както и да 
подобрят събирането на данъците; 
подчертава, че широкообхватни 
структурни реформи следва да 
подкрепят фискалната консолидация 
и поради това насърчава 
правителството да проведе
закъснелите структурни икономически 
реформи с оглед на подобряването на 
инвестиционния климат, да води борба 
срещу високата безработица и 
бедността, да реформира пенсионната 
система; настоява, че е необходимо 
спешно да се премахнат 
административните пречки пред 
стопанската дейност, и изтъква 
значението на своевременното 
преструктуриране на публичните 
дружества, с цел да се намалят 
загубите и държавното присъствие в 
икономиката;

Or. en

Изменение 125
Тонино Пицула
Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. насърчава сръбските органи да 
проведат закъснелите структурни 
икономически реформи с оглед на 
подобряването на инвестиционния 
климат, да водят борба срещу високата 
безработица и бедността, да извършат 
фискална консолидация и реформират 
пенсионната система; настоява, че е 
необходимо спешно да се премахнат 
административните пречки пред 
стопанската дейност, и изтъква 
значението на своевременното 

18. насърчава сръбските органи да 
възприемат отговорна фискална 
политика; призовава сръбските 
органи да проведат закъснелите 
структурни икономически реформи, 
като например изменението на 
закона за планирането и 
строителството, с оглед на 
подобряването на инвестиционния 
климат, да водят борба срещу високата 
безработица и бедността, да извършат 
фискална консолидация и реформират 
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преструктуриране на публичните 
дружества;

пенсионната система; настоява, че е 
необходимо спешно да се премахнат 
административните пречки пред 
стопанската дейност, и изтъква 
значението на своевременното 
преструктуриране на публичните 
дружества;

Or. hr

Изменение 126
Надежда Нейнски

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. насърчава сръбските органи да 
проведат закъснелите структурни 
икономически реформи с оглед на 
подобряването на инвестиционния 
климат, да водят борба срещу високата 
безработица и бедността, да извършат 
фискална консолидация и реформират 
пенсионната система; настоява, че е 
необходимо спешно да се премахнат 
административните пречки пред 
стопанската дейност, и изтъква 
значението на своевременното 
преструктуриране на публичните 
дружества;

18. насърчава сръбските органи да 
проведат закъснелите структурни 
икономически реформи с оглед на 
подобряването на инвестиционния и 
бизнес климат, допълнително да 
подкрепят разпространението на 
малки и средни предприятия, да водят 
борба срещу високата безработица и 
бедността, особено в региони, населени 
предимно с национални малцинства, 
да извършат фискална консолидация и 
реформират пенсионната система; 
настоява, че е необходимо спешно да се 
премахнат административните пречки 
пред стопанската дейност, и изтъква 
значението на своевременното 
преструктуриране на публичните 
дружества;

Or. en

Изменение 127
Мария Елени Копа

Предложение за резолюция
Параграф 18
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Предложение за резолюция Изменение

18. насърчава сръбските органи да 
проведат закъснелите структурни 
икономически реформи с оглед на 
подобряването на инвестиционния 
климат, да водят борба срещу високата 
безработица и бедността, да извършат 
фискална консолидация и реформират
пенсионната система; настоява, че е 
необходимо спешно да се премахнат 
административните пречки пред 
стопанската дейност, и изтъква 
значението на своевременното 
преструктуриране на публичните 
дружества;

18. насърчава сръбските органи да 
проведат закъснелите структурни 
икономически реформи с оглед на 
подобряването на инвестиционния 
климат, да водят борба срещу високата 
безработица и бедността, да извършат 
фискална консолидация и пенсионна 
реформа с цел постигане на 
устойчива пенсионна система; 
настоява, че е необходимо спешно да се 
премахнат административните пречки 
пред стопанската дейност, и изтъква 
значението на своевременното 
преструктуриране на публичните
дружества;

Or. en

Изменение 128
Дьорд Шьопфлин

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. насърчава сръбските органи да 
проведат закъснелите структурни 
икономически реформи с оглед на 
подобряването на инвестиционния 
климат, да водят борба срещу високата 
безработица и бедността, да извършат 
фискална консолидация и реформират 
пенсионната система; настоява, че е 
необходимо спешно да се премахнат 
административните пречки пред 
стопанската дейност, и изтъква 
значението на своевременното 
преструктуриране на публичните 
дружества;

18. насърчава сръбските органи да 
проведат закъснелите структурни 
икономически реформи с оглед на 
подобряването на инвестиционния 
климат, да водят борба срещу високата 
безработица и бедността, да извършат 
фискална консолидация и реформират 
пенсионната система; настоява, че е 
необходимо спешно да се премахнат 
административните пречки пред 
стопанската дейност, и изтъква 
значението на своевременното 
преструктуриране на публичните 
дружества; за тази цел призовава 
сръбските органи да работят за 
укрепването на една напълно 
функционираща пазарна икономика, 
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да изградят солидна данъчна основа и 
да изготвят стратегия за справяне с 
бедността като ключови елементи 
на осъществимостта на 
присъединяването на Сърбия към ЕС; 
отбелязва, че успешното въвеждане и 
изпълнение на структурни 
икономически реформи ще помогне да 
се облекчи проблемът с високото 
равнище на емиграция;

Or. en

Изменение 129
Йелко Кацин

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. насърчава сръбските органи да 
проведат закъснелите структурни 
икономически реформи с оглед на 
подобряването на инвестиционния 
климат, да водят борба срещу високата 
безработица и бедността, да извършат 
фискална консолидация и реформират 
пенсионната система; настоява, че е 
необходимо спешно да се премахнат 
административните пречки пред 
стопанската дейност, и изтъква 
значението на своевременното 
преструктуриране на публичните 
дружества;

18. насърчава сръбските органи да 
проведат закъснелите структурни 
икономически реформи с оглед на 
подобряването на инвестиционния 
климат, да водят борба срещу високата 
безработица и бедността, да извършат 
фискална консолидация и реформират 
пенсионната система; настоява, че е
необходимо спешно да се премахнат 
административните пречки пред 
стопанската дейност, и изтъква 
значението на своевременното 
преструктуриране на публичните 
дружества; настоятелно призовава 
сръбските органи да се допитват до 
гражданското общество и бизнес 
общността и да ги включват в 
работни групи за изготвяне на ново 
законодателство; настоятелно 
призовава сръбските органи да 
възстановят доверието на 
предприятията чрез регулаторна и 
правна реформа;

Or. en
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Изменение 130
Марек Шивец

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. насърчава сръбските органи да 
проведат закъснелите структурни 
икономически реформи с оглед на 
подобряването на инвестиционния 
климат, да водят борба срещу високата 
безработица и бедността, да извършат 
фискална консолидация и реформират 
пенсионната система; настоява, че е 
необходимо спешно да се премахнат 
административните пречки пред 
стопанската дейност, и изтъква 
значението на своевременното 
преструктуриране на публичните 
дружества;

18. насърчава сръбските органи да 
проведат закъснелите структурни 
икономически реформи с оглед на 
подобряването на инвестиционния 
климат, да водят борба срещу високата 
безработица и бедността, да извършат 
фискална консолидация и реформират 
пенсионната система; настоява, че е 
необходимо спешно да се премахнат 
административните пречки пред 
стопанската дейност, и изтъква 
значението на своевременното 
преструктуриране на публичните 
дружества; настоятелно призовава 
сръбските органи да възстановят 
доверието на предприятията 
посредством регулаторна и правна 
реформа, като същевременно сложат 
край на системните атаки срещу 
бизнес общността чрез злоупотреби с 
член 234 от Наказателния кодекс, 
които подкопават доверието на 
предприятията и инвеститорите в 
Сърбия;

Or. en

Изменение 131
Такис Хаджигеоргиу

Предложение за резолюция
Параграф 18 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18. подчертава необходимостта от 
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полагане на повече усилия, за да се 
улесни процесът на създаване на 
малки и средни предприятия; 
същевременно подчертава 
необходимостта от привеждане на 
правната рамка за трудовите и 
синдикалните права в съответствие с 
конвенциите на МОТ, за повишаване 
на индивидуалните и колективните 
права на работниците, както и за 
насърчаване на колективните 
трудови договори;

Or. en

Изменение 132
Йелко Кацин

Предложение за резолюция
Параграф 18 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18а. приветства свършената до 
момента работа от Агенцията за 
реституция; насърчава 
реституцията в натура във всички 
случаи, когато това се счита за 
възможно; приветства решението на 
Министерството на икономиката да 
се състави пълен списък на 
публичната и държавната 
собственост и по този начин да се 
сложи край на незаконното ѝ 
придобиване от частни интереси; 
подчертава, че изчерпателният 
списък на публичната и държавната 
собственост остава от основно 
значение за успеха на борбата срещу 
системната корупция, тъй като е 
налице голямо разминаване между 
действителната и официално 
регистрираната държавна и публична 
собственост;

Or. en
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Изменение 133
Марейе Корнелисен

Предложение за резолюция
Параграф 18 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18а. подчертава, че през 
предстоящите години Сърбия, както 
и останалите държави в региона ще 
трябва да приложат екологичните 
стандарти на ЕС и да приемат цели 
за намаляване на емисиите на 
парникови газове, както вече са 
приели целите за енергията от 
възобновяеми източници за 2020 г.; 
отбелязва, че в енергийната 
стратегия на Енергийната общност, 
приета през 2012 г., Сърбия посочва 
планове за увеличаване на 
производството на електроенергия 
от въглища в големи горивни 
инсталации и припомня, че това е в 
противоречие с планираното 
намаляване на емисиите на парникови 
газове; в тази връзка призовава 
сръбските органи да приемат 
политика в областта на 
енергетиката, съответстваща на 
целите на ЕС, и по-специално да се 
възползват от неотдавнашното 
решение на Европейската банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР) за 
финансиране на проект на стойност 
75 милиона евро, предназначен за 
предоставяне на кредитни линии на 
местни банки в държавите от 
Западните Балкани, за отпускане на 
кредити на частни и общински 
кредитополучатели за инвестиции в 
енергийна ефективност и енергия от 
възобновяеми източници;

Or. en
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Изменение 134
Йелко Кацин

Предложение за резолюция
Параграф 18 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18б. изразява съжаление относно 
липсата на напредък и 
продължаващото забавяне на 
практическото прилагане на рамката 
за енергия от възобновяеми 
източници; отбелязва, че Сърбия 
изостава от другите държави 
кандидатки в използването на 
възобновяеми енергийни източници и 
изразява загриженост, че целите на 
Сърбия в областта на енергията от 
възобновяеми източници до 2020 г. 
няма да бъдат постигнати; 
подчертава необходимостта от 
прозрачност в процесите на 
провеждане на консултации от 
правителството и изразява 
съжаление, че сръбските органи не 
вземат предвид становищата на 
международните финансови 
институции при приемането на 
споразумения за изкупуване на 
електроенергия (СИЕ);

Or. en

Изменение 135
Такис Хаджигеоргиу

Предложение за резолюция
Параграф 18 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18б. призовава органите да положат 
всички усилия за свеждане до 
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минимум на отрицателните 
последици от икономическите 
политики, като например бедността, 
безработицата и социалното 
изключване, но също така и да 
предприемат мерки за преодоляване 
на първопричините за тях, както и за 
насърчаване на развитието;

Or. en

Изменение 136
Марейе Корнелисен

Предложение за резолюция
Параграф 18 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18б. във връзка с това изразява 
съжаление относно липсата на 
напредък и продължаващото забавяне 
на прилагането на рамката за енергия 
от възобновяеми източници; 
отбелязва, че Сърбия изостава от 
другите държави кандидатки в 
използването на възобновяеми 
енергийни източници и изразява 
загриженост, че целите на Сърбия в 
областта на енергията от 
възобновяеми източници до 2020 г. 
няма да бъдат постигнати; 
подчертава необходимостта от 
прозрачност в процесите на 
провеждане на консултации от 
правителството и изразява 
съжаление, че сръбските органи не 
вземат предвид становищата на 
международните финансови 
институции при приемането на 
споразумения за изкупуване на 
електроенергия (СИЕ); призовава за 
разкриване на цените на вноса на 
енергия от Агенцията по енергетика 
на Република Сърбия(АЕРС);
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Or. en

Изменение 137
Йелко Кацин

Предложение за резолюция
Параграф 18 в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18в. приветства сътрудничеството 
на Сърбия с МНТБЮ, което доведе до 
предаването на всички лица, 
заподозрени в извършването на военни 
престъпления, на трибунала в Хага за 
изправяне пред съд; насърчава по-
нататъшното сътрудничество с 
трибунала и другите бивши 
югославски републики с цел 
осигуряване на правосъдие за 
жертвите и техните семейства;

Or. en

Изменение 138
Марейе Корнелисен

Предложение за резолюция
Параграф 18 в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18в. изразява съжаление, че твърде 
малък напредък е постигнат в 
областта на околната среда и 
изменението на климата и призовава 
сръбските органи бързо да приемат 
всеобхватна стратегия в областта 
на климата, в съответствие с целите 
на ЕС;

Or. en
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Изменение 139
Йелко Кацин

Предложение за резолюция
Параграф 18 г (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18г. призовава правителството да 
приеме препоръките, съдържащи се в 
заключителния доклад на 
ОССЕ/СДИЧП относно 
парламентарните, местните и 
предсрочните президентски избори 
през май 2012 г., тъй като съгласно 
международните стандарти 
промените в избирателния закон, 
следва да се направят много преди 
всяко насрочване на избори;

Or. en

Изменение 140
Марейе Корнелисен

Предложение за резолюция
Параграф 18 г (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18г. настоятелно призовава 
сръбските органи да подобрят 
политиките за защита на 
потребителите, по-специално с оглед 
на общите принципи за безопасност 
на храните и създаването на 
национална референтна лаборатория; 
изразява съжаление, че законът за 
генетично модифицираните 
организми все още не приведен в 
съответствие със 
законодателството на ЕС;

Or. en



AM\1009021BG.doc 95/96 PE522.953v01-00

BG

Изменение 141
Йелко Кацин

Предложение за резолюция
Параграф 18 д (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18д. продължава да подкрепя 
специалната група за разследване, 
създадена след доклада на 
Парламентарната асамблея на 
Съвета на Европа от декември 2010 г., 
и отбелязва напредъка в нейната 
работа; призовава сръбските органи и 
органите на Косово, както и органите 
на съседните държави да продължат 
да оказват пълно съдействие и да 
подкрепят специалната група за 
разследване;

Or. en

Изменение 142
Йелко Кацин

Предложение за резолюция
Параграф 18 е (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18е. подкрепя кампанията на 
общинските органи на Белград за 
обявяване на Белград за Европейска 
столица на културата за 2020 г. и 
насърчава свързаните с кампанията 
проекти, насочени към културното 
сближаване на Белград и Сърбия с ЕС, 
по-специално по отношение на 
междуетническото съжителство, 
мултикултурното разбирателство и 
междурелигиозния диалог;

Or. en
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