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Τροπολογία 1
Tanja Fajon

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 11ης 
Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη διεύρυνση 
και τη διαδικασία σταθεροποίησης και 
σύνδεσης,

Or. en

Τροπολογία 2
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την 
Ενεργειακή Κοινότητα, που τέθηκε σε 
ισχύ την 1η Ιουλίου 2006 και την οποία 
έχει υπογράψει η Σερβία, καθώς και την 
απόφαση αριθ. D/2012/04/MC/EnC της 
Ενεργειακής Κοινότητας, της 18ης 
Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας αριθ. 2009/28/ΕΚ 
και την τροποποίηση του άρθρου 20 της 
Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα, 
που θέτει δεσμευτικούς στόχους,

Or. en

Τροπολογία 3
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την 
Ενεργειακή Κοινότητα, που τέθηκε σε 
ισχύ την 1η Ιουλίου 2006 και την οποία 
έχει υπογράψει η Σερβία, καθώς και την 
απόφαση αριθ. D/2012/04/MC/EnC της 
Ενεργειακής Κοινότητας, της 18ης 
Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας αριθ. 2009/28/ΕΚ 
και την τροποποίηση του άρθρου 20 της 
Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα, 
που θέτει δεσμευτικούς στόχους,

Or. en

Τροπολογία 4
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεσή του για τη 
δημοσιονομική διαχείριση των 
προενταξιακών πόρων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στους τομείς των δικαστικών 
συστημάτων και της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στις υποψήφιες και τις 
δυνητικά υποψήφιες προς ένταξη χώρες 
και τις παρατηρήσεις για τη Σερβία στην 
εν λόγω έκθεση1,
__________________
1 P7_TA(2013)0434

Or. en

Τροπολογία 5
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 
Σεπτεμβρίου 2013, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και η Σερβία έθεσαν σε κίνηση 
τη διαδικασία αναλυτικής εξέτασης του 
κεκτημένου, ξεκινώντας από το κεφάλαιο 
23 - δικαιοσύνη και θεμελιώδη 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 6
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία έχει 
πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο προς 
την ομαλοποίηση των σχέσεών της με το 
Κοσσυφοπέδιο, που οδήγησε στην πρώτη 
συμφωνία για τις αρχές της ομαλοποίησης, 
της 19ης Απριλίου 2013, καθώς και προς 
την κατεύθυνση της επαρκούς εκπλήρωσης 
των πολιτικών κριτηρίων και όρων που 
θέτει η διαδικασία σταθεροποίησης και 
σύνδεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις αποτελούν 
σημαντικό μέσο για την παρακολούθηση 
της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία έχει 
πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο προς 
την ομαλοποίηση των σχέσεών της με το 
Κοσσυφοπέδιο*, που οδήγησε στην πρώτη 
συμφωνία για τις αρχές της ομαλοποίησης, 
της 19ης Απριλίου 2013, καθώς και προς 
την κατεύθυνση της επαρκούς εκπλήρωσης 
των πολιτικών κριτηρίων και όρων που 
θέτει η διαδικασία σταθεροποίησης και 
σύνδεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις αποτελούν 
σημαντικό μέσο για την παρακολούθηση 
της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων·
__________________

*Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με 
την επιφύλαξη των θέσεων ως προς το 
καθεστώς και συνάδει με την Απόφαση 
αριθ. 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών και τη 
γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου 
σχετικά με τη διακήρυξη της 
ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.
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Or. en

Τροπολογία 7
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
εξασφαλίζεται πλήρως η εφαρμογή του 
νομικού πλαισίου για την προστασία των 
μειονοτήτων, ιδίως στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της χρήσης της γλώσσας 
και της πρόσβασης στα μέσα 
ενημέρωσης και τις θρησκευτικές τελετές 
στη μειονοτική γλώσσα·

Or. en

Τροπολογία 8
Davor Ivo Stier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
έχει υπογραμμίσει την ανάγκη ενίσχυσης 
της οικονομικής διακυβέρνησης σε όλες 
τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων·

Or. en

Τροπολογία 9
Tonino Picula
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει μεγάλη ικανοποίηση για την 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
της 28ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την 
έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με 
τη Σερβία·  πιστεύει ότι η διακυβερνητική 
διάσκεψη ΕΕ-Σερβίας θα πρέπει να 
διεξαχθεί τον Δεκέμβριο του 2013, εφόσον
η Σερβία πληροί τα κριτήρια που ορίζονται 
στα συμπεράσματα του Συμβουλίου·

1. εκφράζει μεγάλη ικανοποίηση για την 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
της 28ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την 
έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με 
τη Σερβία· πιστεύει ότι η διακυβερνητική 
διάσκεψη ΕΕ-Σερβίας θα πρέπει να 
διεξαχθεί όταν η Σερβία πληροί τα 
κριτήρια που ορίζονται στα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου·

Or. hr

Τροπολογία 10
Davor Ivo Stier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει μεγάλη ικανοποίηση για την 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
της 28ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την 
έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με 
τη Σερβία· πιστεύει ότι η διακυβερνητική 
διάσκεψη ΕΕ-Σερβίας θα πρέπει να 
διεξαχθεί τον Δεκέμβριο του 2013, εφόσον 
η Σερβία πληροί τα κριτήρια που ορίζονται 
στα συμπεράσματα του Συμβουλίου·

1. εκφράζει μεγάλη ικανοποίηση για την 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
της 28ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την 
έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με 
τη Σερβία· πιστεύει ότι η διακυβερνητική 
διάσκεψη ΕΕ-Σερβίας θα πρέπει να 
διεξαχθεί τον Δεκέμβριο του 2013, εφόσον 
η Σερβία πληροί όλα ανεξαιρέτως τα 
κριτήρια που ορίζονται στα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 11
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει ικανοποίηση για την 
προσήλωση που επιδεικνύει η σερβική 

2. εκφράζει ικανοποίηση για την 
προσήλωση που επιδεικνύει η σερβική 
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κυβέρνηση στη διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης· προτρέπει τη χώρα να 
συνεχίσει τις συστημικές και 
κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις οι 
οποίες θα της επιτρέψουν να αναλάβει και 
να εκπληρώσει αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις του κράτους μέλους· ζητεί 
ιδίως να υπάρξει πρόοδος όσον αφορά το 
δικαστικό σώμα, την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, τη μεταρρύθμιση του 
δημόσιου τομέα, την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης, την προστασία όλων των 
μειονοτήτων, τη διαρθρωτική οικονομική 
μεταρρύθμιση, τη βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη 
βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων·

κυβέρνηση στη διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης και επαναλαμβάνει ότι η 
υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων 
παραμένει καίριος δείκτης μιας επιτυχούς 
διαδικασίας· προτρέπει τη χώρα να 
συνεχίσει τις συστημικές και 
κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις οι 
οποίες θα της επιτρέψουν να αναλάβει και 
να εκπληρώσει αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις του μελλοντικού κράτους 
μέλους· ζητεί ιδίως να υπάρξει πρόοδος 
όσον αφορά τις μεταρρυθμιστικές 
διαδικασίες σε όλους τους τομείς που 
σχετίζονται με το δικαστικό σώμα, την 
καταπολέμηση της διαφθοράς, τον 
δημόσιο τομέα, την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης, την προστασία όλων των 
μειονοτήτων, την οικονομία, τη βελτίωση 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη 
βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων·

Or. en

Τροπολογία 12
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει ικανοποίηση για την 
προσήλωση που επιδεικνύει η σερβική 
κυβέρνηση στη διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης· προτρέπει τη χώρα να 
συνεχίσει τις συστημικές και 
κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις οι 
οποίες θα της επιτρέψουν να αναλάβει και 
να εκπληρώσει αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις του κράτους μέλους· ζητεί 
ιδίως να υπάρξει πρόοδος όσον αφορά το 
δικαστικό σώμα, την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, τη μεταρρύθμιση του δημόσιου 
τομέα, την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης, την προστασία όλων των 
μειονοτήτων, τη διαρθρωτική οικονομική 

2. εκφράζει ικανοποίηση για την 
προσήλωση που επιδεικνύει η σερβική 
κυβέρνηση στη διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης· προτρέπει τη χώρα να 
συνεχίσει τις συστημικές και 
κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις οι 
οποίες θα της επιτρέψουν να αναλάβει και 
να εκπληρώσει αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις του κράτους μέλους· ζητεί 
ιδίως να υπάρξει πρόοδος όσον αφορά το 
δικαστικό σώμα, την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, τη μεταρρύθμιση του δημόσιου 
τομέα, την ενεργειακή πολιτική, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην εξοικονόμηση 
ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές 
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μεταρρύθμιση, τη βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη 
βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων·

ενέργειας, την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης, την προστασία όλων των 
μειονοτήτων, τη διαρθρωτική οικονομική 
μεταρρύθμιση, τη βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη 
βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων·

Or. en

Τροπολογία 13
Davor Ivo Stier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει ικανοποίηση για την 
προσήλωση που επιδεικνύει η σερβική 
κυβέρνηση στη διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης· προτρέπει τη χώρα να 
συνεχίσει τις συστημικές και 
κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις οι 
οποίες θα της επιτρέψουν να αναλάβει και 
να εκπληρώσει αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις του κράτους μέλους· ζητεί 
ιδίως να υπάρξει πρόοδος όσον αφορά το 
δικαστικό σώμα, την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, τη μεταρρύθμιση του δημόσιου 
τομέα, την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης, την προστασία όλων των 
μειονοτήτων, τη διαρθρωτική οικονομική 
μεταρρύθμιση, τη βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη 
βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων·

2. εκφράζει ικανοποίηση για την 
προσήλωση που επιδεικνύει η σερβική 
κυβέρνηση στη διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης· προτρέπει τη χώρα να 
συνεχίσει τις συστημικές και 
κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις οι 
οποίες θα της επιτρέψουν να αναλάβει και 
να εκπληρώσει αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις του κράτους μέλους· ζητεί 
ιδίως να υπάρξει πρόοδος όσον αφορά το 
δικαστικό σώμα, την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, τη μεταρρύθμιση του δημόσιου 
τομέα, τον δημοκρατικό έλεγχο των 
τομέων της άμυνας και της ασφάλειας, 
την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την 
προστασία όλων των μειονοτήτων, τη 
διαρθρωτική οικονομική μεταρρύθμιση, τη 
βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος και τη βιώσιμη διαχείριση 
των φυσικών πόρων·

Or. en

Τροπολογία 14
Jelko Kacin
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει ικανοποίηση για την 
προσήλωση που επιδεικνύει η σερβική 
κυβέρνηση στη διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης· προτρέπει τη χώρα να 
συνεχίσει τις συστημικές και 
κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις οι 
οποίες θα της επιτρέψουν να αναλάβει και 
να εκπληρώσει αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις του κράτους μέλους· ζητεί 
ιδίως να υπάρξει πρόοδος όσον αφορά το 
δικαστικό σώμα, την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, τη μεταρρύθμιση του δημόσιου 
τομέα, την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης, την προστασία όλων των 
μειονοτήτων, τη διαρθρωτική οικονομική 
μεταρρύθμιση, τη βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη 
βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων·

2. εκφράζει ικανοποίηση για την 
προσήλωση που επιδεικνύει η σερβική 
κυβέρνηση στη διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης· προτρέπει τη χώρα να 
συνεχίσει τις συστημικές και 
κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις οι 
οποίες θα της επιτρέψουν να αναλάβει και 
να εκπληρώσει αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις του κράτους μέλους· ζητεί 
ιδίως να υπάρξει πρόοδος όσον αφορά το 
δικαστικό σώμα, τις προσπάθειες για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς, τη 
μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, την 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την 
προστασία όλων των μειονοτήτων, τη 
διαρθρωτική οικονομική μεταρρύθμιση, τη 
βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος και τη βιώσιμη διαχείριση 
των φυσικών πόρων·

Or. en

Τροπολογία 15
Tanja Fajon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει ικανοποίηση για την 
προσήλωση που επιδεικνύει η σερβική 
κυβέρνηση στη διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης· προτρέπει τη χώρα να 
συνεχίσει τις συστημικές και 
κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις οι 
οποίες θα της επιτρέψουν να αναλάβει και 
να εκπληρώσει αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις του κράτους μέλους· ζητεί 
ιδίως να υπάρξει πρόοδος όσον αφορά το 
δικαστικό σώμα, την καταπολέμηση της 

2. εκφράζει ικανοποίηση για την 
προσήλωση που επιδεικνύει η σερβική 
κυβέρνηση στη διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης· προτρέπει τη χώρα να 
συνεχίσει τις συστημικές και 
κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις οι 
οποίες θα της επιτρέψουν να αναλάβει και 
να εκπληρώσει αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις του κράτους μέλους· ζητεί 
ιδίως να υπάρξει πρόοδος όσον αφορά το 
δικαστικό σώμα, την καταπολέμηση της 



AM\1009021EL.doc 11/93 PE522.953v01-00

EL

διαφθοράς, τη μεταρρύθμιση του δημόσιου 
τομέα, την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης, την προστασία όλων των 
μειονοτήτων, τη διαρθρωτική οικονομική 
μεταρρύθμιση, τη βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη 
βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων·

διαφθοράς, τη μεταρρύθμιση του δημόσιου 
τομέα, την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης, την προστασία όλων των 
μειονοτήτων και των ασθενέστερων 
πληθυσμιακών ομάδων, τη διαρθρωτική 
οικονομική μεταρρύθμιση, τη βελτίωση 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη 
βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων·

Or. en

Τροπολογία 16
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει ικανοποίηση για την 
προσήλωση που επιδεικνύει η σερβική 
κυβέρνηση στη διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης· προτρέπει τη χώρα να 
συνεχίσει τις συστημικές και 
κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις οι 
οποίες θα της επιτρέψουν να αναλάβει και 
να εκπληρώσει αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις του κράτους μέλους· ζητεί 
ιδίως να υπάρξει πρόοδος όσον αφορά το 
δικαστικό σώμα, την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, τη μεταρρύθμιση του δημόσιου 
τομέα, την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης, την προστασία όλων των 
μειονοτήτων, τη διαρθρωτική οικονομική 
μεταρρύθμιση, τη βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη 
βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων·

2. εκφράζει ικανοποίηση για την 
προσήλωση που επιδεικνύει η σερβική 
κυβέρνηση στη διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης· προτρέπει τη χώρα να 
συνεχίσει τις συστημικές και 
κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις οι 
οποίες θα της επιτρέψουν να αναλάβει και 
να εκπληρώσει αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις του κράτους μέλους· ζητεί 
ιδίως να υπάρξει πρόοδος όσον αφορά το 
δικαστικό σώμα, την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, τη μεταρρύθμιση του δημόσιου 
τομέα, την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης, την προστασία όλων των 
μειονοτήτων και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων τους, τη διαρθρωτική 
οικονομική μεταρρύθμιση, τη βελτίωση 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη 
βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων·

Or. en

Τροπολογία 17
Μαρία Ελένη Κοππά
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει ικανοποίηση για την 
προσήλωση που επιδεικνύει η σερβική 
κυβέρνηση στη διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης· προτρέπει τη χώρα να 
συνεχίσει τις συστημικές και 
κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις οι 
οποίες θα της επιτρέψουν να αναλάβει και 
να εκπληρώσει αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις του κράτους μέλους· ζητεί 
ιδίως να υπάρξει πρόοδος όσον αφορά το 
δικαστικό σώμα, την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, τη μεταρρύθμιση του δημόσιου 
τομέα, την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης, την προστασία όλων των 
μειονοτήτων, τη διαρθρωτική οικονομική 
μεταρρύθμιση, τη βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη 
βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων·

2. εκφράζει ικανοποίηση για την 
προσήλωση που επιδεικνύει η σερβική 
κυβέρνηση στη διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης· προτρέπει τη χώρα να 
συνεχίσει τις συστημικές και 
κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις οι 
οποίες θα της επιτρέψουν να αναλάβει και 
να εκπληρώσει αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις του κράτους μέλους· ζητεί 
ιδίως να υπάρξει πρόοδος όσον αφορά το 
δικαστικό σώμα, την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, τη μεταρρύθμιση του δημόσιου 
τομέα, την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης, την προστασία όλων των 
μειονοτήτων, τη διαρθρωτική οικονομική 
μεταρρύθμιση, τον κοινωνικό διάλογο, τη 
βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος και τη βιώσιμη διαχείριση 
των φυσικών πόρων·

Or. en

Τροπολογία 18
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. υπογραμμίζει τη σημασία του 
διαλόγου με το Βελιγράδι· υπογραμμίζει, 
εντούτοις, ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα 
πρέπει να είναι συμβατή με την απόφαση 
του ΟΗΕ 1244/99 και να σέβεται το 
διεθνές δίκαιο·

Or. en
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Τροπολογία 19
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει ικανοποίηση για την έναρξη 
ισχύος, από την 1η Σεπτεμβρίου, της 
Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης·

3. εκφράζει ικανοποίηση για την έναρξη 
ισχύος, από την 1η Σεπτεμβρίου, της 
Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, 
καθώς και για την πρώτη σύνοδο του 
Συμβουλίου Σταθεροποίησης και 
Σύνδεσης, που πραγματοποιήθηκε στις 21 
Οκτωβρίου 2013· τονίζει ότι η έναρξη 
ισχύος της Συμφωνίας Σταθεροποίησης 
και Σύνδεσης αποτελεί σημαντικό βήμα 
στη διαδικασία προς την ένταξη της 
Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
προσφέρει το γενικό πλαίσιο για την 
εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ 
της Σερβίας και της ΕΕ όσον αφορά τα 
πολιτικά κριτήρια, την προσέγγιση στο 
πεδίο του κεκτημένου και την 
προετοιμασία για τη μελλοντική 
συμμετοχή της Σερβίας στην ενιαία
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 20
Tanja Fajon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει ικανοποίηση για την έναρξη 
ισχύος, από την 1η Σεπτεμβρίου, της 
Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης·

3. εκφράζει ικανοποίηση για την έναρξη 
ισχύος, από την 1η Σεπτεμβρίου, της 
Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης· 
ενθαρρύνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να 
συνεργαστούν υπεύθυνα·

Or. en
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Τροπολογία 21
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει επίσης ικανοποίηση για την 
πρώτη συμφωνία για τις αρχές της 
ομαλοποίησης, που επιτεύχθηκε κατά τον 
διάλογο υψηλού επιπέδου μεταξύ των 
πρωθυπουργών της Σερβίας και του 
Κοσσυφοπεδίου, στις 19 Απριλίου 2013, 
και άνοιξε τον δρόμο για περαιτέρω 
πρόοδο στη διαδικασία ενσωμάτωσης της 
Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου στην ΕΕ· 
εκφράζει ικανοποίηση για τις ενέργειες και 
των δύο πλευρών, μέχρι σήμερα, για την 
υλοποίηση της συμφωνίας, και προτρέπει 
τις αρχές να συνεχίσουν την εφαρμογή της 
συμφωνίας με καλή πίστη και έγκαιρα· 
εκφράζει ικανοποίηση για τις συμφωνίες 
σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες και την 
ενέργεια, που επιτεύχθηκαν με τον διάλογο 
στις 8 Σεπτεμβρίου·

4. εκφράζει επίσης ικανοποίηση για την 
πρώτη συμφωνία για τις αρχές της 
ομαλοποίησης, που επιτεύχθηκε κατά τον 
διάλογο υψηλού επιπέδου μεταξύ των 
πρωθυπουργών της Σερβίας και του 
Κοσσυφοπεδίου, στις 19 Απριλίου 2013, 
και άνοιξε τον δρόμο για περαιτέρω 
πρόοδο στη διαδικασία ενσωμάτωσης της 
Σερβίας στην ΕΕ· εκφράζει ικανοποίηση 
για τις ενέργειες και των δύο πλευρών, 
μέχρι σήμερα, για την υλοποίηση της 
συμφωνίας, και προτρέπει τις αρχές να 
συνεχίσουν την εφαρμογή της συμφωνίας 
με καλή πίστη και έγκαιρα· εκφράζει 
ικανοποίηση για τις συμφωνίες σχετικά με 
τις τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια, που 
επιτεύχθηκαν με τον διάλογο στις 8 
Σεπτεμβρίου·

Or. en

Τροπολογία 22
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει επίσης ικανοποίηση για την 
πρώτη συμφωνία για τις αρχές της 
ομαλοποίησης, που επιτεύχθηκε κατά τον 
διάλογο υψηλού επιπέδου μεταξύ των 
πρωθυπουργών της Σερβίας και του 
Κοσσυφοπεδίου, στις 19 Απριλίου 2013, 
και άνοιξε τον δρόμο για περαιτέρω 

4. εκφράζει επίσης ικανοποίηση για την 
πρώτη συμφωνία για τις αρχές της 
ομαλοποίησης, που επιτεύχθηκε κατά τον 
διάλογο υψηλού επιπέδου μεταξύ των 
πρωθυπουργών της Σερβίας και του 
Κοσσυφοπεδίου, στις 19 Απριλίου 2013, 
και άνοιξε τον δρόμο για περαιτέρω 
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πρόοδο στη διαδικασία ενσωμάτωσης της 
Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου στην ΕΕ· 
εκφράζει ικανοποίηση για τις ενέργειες και 
των δύο πλευρών, μέχρι σήμερα, για την 
υλοποίηση της συμφωνίας, και προτρέπει 
τις αρχές να συνεχίσουν την εφαρμογή της 
συμφωνίας με καλή πίστη και έγκαιρα· 
εκφράζει ικανοποίηση για τις συμφωνίες 
σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες και την 
ενέργεια, που επιτεύχθηκαν με τον διάλογο 
στις 8 Σεπτεμβρίου·

πρόοδο στη διαδικασία ενσωμάτωσης της 
Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου στην ΕΕ· 
εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η συμφωνία δεν συμπεριέλαβε 
τις γυναίκες στον διάλογο και ήταν 
ανεπιτυχής όσον αφορά την εφαρμογή 
της απόφασης αριθ. 1325 του ΣΑ του 
ΟΗΕ· εκφράζει ικανοποίηση για τις 
ενέργειες και των δύο πλευρών, μέχρι 
σήμερα, για την υλοποίηση της 
συμφωνίας, και προτρέπει τις αρχές να 
συνεχίσουν την εφαρμογή της συμφωνίας 
με καλή πίστη και έγκαιρα· εκφράζει 
ικανοποίηση για τις συμφωνίες σχετικά με 
τις τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια, που 
επιτεύχθηκαν με τον διάλογο στις 8 
Σεπτεμβρίου·

Or. en

Τροπολογία 23
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει επίσης ικανοποίηση για την 
πρώτη συμφωνία για τις αρχές της 
ομαλοποίησης, που επιτεύχθηκε κατά τον 
διάλογο υψηλού επιπέδου μεταξύ των 
πρωθυπουργών της Σερβίας και του 
Κοσσυφοπεδίου, στις 19 Απριλίου 2013, 
και άνοιξε τον δρόμο για περαιτέρω 
πρόοδο στη διαδικασία ενσωμάτωσης της 
Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου στην ΕΕ· 
εκφράζει ικανοποίηση για τις ενέργειες και 
των δύο πλευρών, μέχρι σήμερα, για την 
υλοποίηση της συμφωνίας, και προτρέπει 
τις αρχές να συνεχίσουν την εφαρμογή της 
συμφωνίας με καλή πίστη και έγκαιρα· 
εκφράζει ικανοποίηση για τις συμφωνίες 
σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες και την 
ενέργεια, που επιτεύχθηκαν με τον διάλογο 

4. εκφράζει επίσης ικανοποίηση για την 
πρώτη συμφωνία για τις αρχές της 
ομαλοποίησης, που επιτεύχθηκε κατά τον 
διάλογο υψηλού επιπέδου μεταξύ των 
πρωθυπουργών της Σερβίας και του 
Κοσσυφοπεδίου, στις 19 Απριλίου 2013, 
και άνοιξε τον δρόμο για περαιτέρω 
πρόοδο στη διαδικασία ενσωμάτωσης της 
Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου στην ΕΕ· 
εκφράζει ικανοποίηση για τις ενέργειες και 
των δύο πλευρών, μέχρι σήμερα, για την 
υλοποίηση της συμφωνίας, και προτρέπει 
τις αρχές να συνεχίσουν την εφαρμογή της 
συμφωνίας με καλή πίστη και έγκαιρα· 
εκφράζει ικανοποίηση για τις συμφωνίες 
σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες και την 
ενέργεια, που επιτεύχθηκαν με τον διάλογο 
στις 8 Σεπτεμβρίου· προτρέπει τις δύο 
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στις 8 Σεπτεμβρίου· πλευρές να επιλύσουν το ζήτημα των 
αγνοουμένων και εκφράζει ικανοποίηση 
για τα πρώτα αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν, στο πεδίο αυτό, στο 
πλαίσιο της προεδρευόμενης από τον 
Ερυθρό Σταυρό ομάδας εργασίας για 
τους αγνοουμένους· σημειώνει ότι θα 
χρειαστεί περαιτέρω συνεχής προσπάθεια 
από τις ηγεσίες της Σερβίας και του 
Κοσσυφοπεδίου ώστε να ενσωματωθεί η 
σερβική μειονότητα στην κοινωνία του 
Κοσσυφοπεδίου και να υπάρξει 
προσέγγιση ανάμεσα στην αλβανική και 
τη σερβική κοινότητα της χώρας·

Or. en

Τροπολογία 24
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει επίσης ικανοποίηση για την 
πρώτη συμφωνία για τις αρχές της 
ομαλοποίησης, που επιτεύχθηκε κατά τον 
διάλογο υψηλού επιπέδου μεταξύ των 
πρωθυπουργών της Σερβίας και του 
Κοσσυφοπεδίου, στις 19 Απριλίου 2013, 
και άνοιξε τον δρόμο για περαιτέρω 
πρόοδο στη διαδικασία ενσωμάτωσης της 
Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου στην ΕΕ· 
εκφράζει ικανοποίηση για τις ενέργειες και 
των δύο πλευρών, μέχρι σήμερα, για την
υλοποίηση της συμφωνίας, και προτρέπει 
τις αρχές να συνεχίσουν την εφαρμογή της 
συμφωνίας με καλή πίστη και έγκαιρα· 
εκφράζει ικανοποίηση για τις συμφωνίες 
σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες και την 
ενέργεια, που επιτεύχθηκαν με τον διάλογο 
στις 8 Σεπτεμβρίου·

4. εκφράζει επίσης ικανοποίηση για την 
πρώτη συμφωνία για τις αρχές της 
ομαλοποίησης, που επιτεύχθηκε κατά τον 
διάλογο υψηλού επιπέδου μεταξύ των 
πρωθυπουργών της Σερβίας και του 
Κοσσυφοπεδίου, στις 19 Απριλίου 2013, 
και άνοιξε τον δρόμο για περαιτέρω 
πρόοδο στη διαδικασία ενσωμάτωσης της 
Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου στην ΕΕ· 
εκφράζει ικανοποίηση για τις ενέργειες και 
των δύο πλευρών, μέχρι σήμερα, για την 
υλοποίηση της συμφωνίας, και προτρέπει 
τις αρχές να συνεχίσουν την εφαρμογή της 
συμφωνίας με καλή πίστη και έγκαιρα· 
εκφράζει ικανοποίηση για τις συμφωνίες 
σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες και την 
ενέργεια, που επιτεύχθηκαν με τον διάλογο 
στις 8 Σεπτεμβρίου· καλεί, ιδίως, τη 
Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο να έχουν 
ενεργό και εποικοδομητική συνεργασία με 
την EULEX όσον αφορά την υλοποίηση 
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της συμφωνίας για αμοιβαία νομική 
υποστήριξη, ώστε να αντιμετωπιστεί ο 
αυξανόμενος αριθμός αιτημάτων σχετικά 
με ιδιοκτησίες στο Κοσσυφοπέδιο· καλεί 
τις δύο πλευρές να διατηρήσουν αυτή την 
εποικοδομητική προσέγγιση κατά τη 
συζήτηση των επίμαχων και ευαίσθητων 
λεπτομερειών για τις οποίες δεν έχει 
ολοκληρωθεί η συζήτηση και δεν υπάρχει 
ακόμη συμφωνία·

Or. en

Τροπολογία 25
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει επίσης ικανοποίηση για την 
πρώτη συμφωνία για τις αρχές της 
ομαλοποίησης, που επιτεύχθηκε κατά τον 
διάλογο υψηλού επιπέδου μεταξύ των 
πρωθυπουργών της Σερβίας και του 
Κοσσυφοπεδίου, στις 19 Απριλίου 2013, 
και άνοιξε τον δρόμο για περαιτέρω 
πρόοδο στη διαδικασία ενσωμάτωσης της 
Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου στην ΕΕ· 
εκφράζει ικανοποίηση για τις ενέργειες και 
των δύο πλευρών, μέχρι σήμερα, για την 
υλοποίηση της συμφωνίας, και προτρέπει 
τις αρχές να συνεχίσουν την εφαρμογή της 
συμφωνίας με καλή πίστη και έγκαιρα· 
εκφράζει ικανοποίηση για τις συμφωνίες 
σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες και την 
ενέργεια, που επιτεύχθηκαν με τον διάλογο 
στις 8 Σεπτεμβρίου·

4. εκφράζει επίσης ικανοποίηση για την 
πρώτη συμφωνία για τις αρχές της 
ομαλοποίησης, που επιτεύχθηκε κατά τον 
διάλογο υψηλού επιπέδου μεταξύ των 
πρωθυπουργών της Σερβίας και του 
Κοσσυφοπεδίου, στις 19 Απριλίου 2013, 
και άνοιξε τον δρόμο για περαιτέρω 
πρόοδο στη διαδικασία ενσωμάτωσης της 
Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου στην ΕΕ· 
εκφράζει ικανοποίηση για τις ενέργειες και 
των δύο πλευρών, μέχρι σήμερα, για την 
υλοποίηση της συμφωνίας, και προτρέπει 
τις αρχές να συνεχίσουν την εφαρμογή της 
συμφωνίας με καλή πίστη και έγκαιρα· 
εκφράζει ικανοποίηση για τις συμφωνίες 
σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες και την 
ενέργεια, που επιτεύχθηκαν με τον διάλογο 
στις 8 Σεπτεμβρίου· καλεί τις δύο πλευρές 
να εφαρμόσουν πλήρως τις συμφωνίες 
στις οποίες έχουν καταλήξει στο πλαίσιο 
του διαλόγου Βελιγραδίου-Πριστίνας·

Or. en
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Τροπολογία 26
Charles Tannock

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. τονίζει ότι η Σερβία δεν θα πρέπει να 
πιεστεί υπερβολικά από την ΕΕ και την 
ευρύτερη διεθνή κοινότητα όσον αφορά 
τη σχέση της με το Κοσσυφοπέδιο· 
επαναλαμβάνει, ιδίως, ότι η σύνδεση 
κάθε κεφαλαίου των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων της Σερβίας με το 
θέμα του Κοσσυφοπεδίου θα μπορούσε να 
ψυχράνει τους πολιτικούς ηγέτες αλλά και 
τον πληθυσμό της Σερβίας και, τελικά, να 
επιβραδύνει την πρόοδο σε πολιτικό 
επίπεδο· ζητεί, συνεπώς, μια 
εποικοδομητική και ρεαλιστική 
προσέγγιση εκ μέρους της Επιτροπής, 
που θα κατανοεί ότι η Σερβία επιδιώκει, 
μέσω διαπραγματεύσεων, να εξομαλύνει 
τις σχέσεις της με το Κοσσυφοπέδιο, αλλά 
θα αναγνωρίζει ταυτόχρονα ότι η 
διαδικασία αυτή θα είναι ευαίσθητη και 
αργή και, επομένως, πρέπει να της 
επιτραπεί να εξελιχθεί προσεκτικά και με 
συνυπολογισμό όλων των εσωτερικών 
πολιτικών ζητημάτων·

Or. en

Τροπολογία 27
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει την καίρια σημασία των 
τοπικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στο 
Κοσσυφοπέδιο, που αποτελούν κρίσιμη 
δοκιμασία για την πρόοδο που έχει 

διαγράφεται
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επιτευχθεί όσον αφορά την ομαλοποίηση 
των σχέσεων μεταξύ Βελιγραδίου και 
Πριστίνας· προτρέπει τις αρχές του 
Βελιγραδίου να συνεργαστούν με καλή 
πίστη με τη σερβική κοινότητα 
ολόκληρου του Κοσσυφοπεδίου και να 
αποφύγουν την υποστήριξη οποιουδήποτε 
συγκεκριμένου εκλογικού συνδυασμού, 
αλλά να εστιάσουν τις προσπάθειές τους 
αύξηση της συμμετοχής των Σέρβων στις 
εκλογές·

Or. en

Τροπολογία 28
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει την καίρια σημασία των 
τοπικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στο 
Κοσσυφοπέδιο, που αποτελούν κρίσιμη 
δοκιμασία για την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την ομαλοποίηση 
των σχέσεων μεταξύ Βελιγραδίου και 
Πριστίνας· προτρέπει τις αρχές του 
Βελιγραδίου να συνεργαστούν με καλή 
πίστη με τη σερβική κοινότητα 
ολόκληρου του Κοσσυφοπεδίου και να 
αποφύγουν την υποστήριξη οποιουδήποτε 
συγκεκριμένου εκλογικού συνδυασμού, 
αλλά να εστιάσουν τις προσπάθειές τους 
αύξηση της συμμετοχής των Σέρβων στις 
εκλογές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 29
Jelko Kacin
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει την καίρια σημασία των 
τοπικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στο 
Κοσσυφοπέδιο, που αποτελούν κρίσιμη 
δοκιμασία για την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την ομαλοποίηση 
των σχέσεων μεταξύ Βελιγραδίου και 
Πριστίνας· προτρέπει τις αρχές του 
Βελιγραδίου να συνεργαστούν με καλή 
πίστη με τη σερβική κοινότητα 
ολόκληρου του Κοσσυφοπεδίου και να 
αποφύγουν την υποστήριξη οποιουδήποτε
συγκεκριμένου εκλογικού συνδυασμού, 
αλλά να εστιάσουν τις προσπάθειές τους 
αύξηση της συμμετοχής των Σέρβων στις 
εκλογές·

5. εκφράζει ικανοποίηση για τη 
διεξαγωγή των πρώτων τοπικών εκλογών 
σε όλη την έκταση του Κοσσυφοπεδίου, 
στις 3 Νοεμβρίου, και ιδιαίτερα για την 
εμφανή συμμετοχή των εκλογέων στους 
κατά πλειονότητα σερβικούς δήμους 
νοτίως του ποταμού Ίμπαρ, ως καίριο 
βήμα προς τη δημιουργία της κοινότητας 
σερβικών δήμων· καταδικάζει έντονα τη 
βία και τους συνεχιζόμενους εκφοβισμούς 
στους δήμους της βόρειας Μιτροβίτσα 
και του Τσβέκαν και καλεί τις σερβικές 
αρχές να καταβάλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια ώστε οι υπεύθυνοι των 
βιαιοπραγιών να δώσουν λόγο στη 
Δικαιοσύνη· σημειώνει ότι πρέπει να 
καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες 
για να διαρραγεί ο ιστός του οργανωμένου 
εγκλήματος και να αποκοπούν οι δεσμοί 
του με τις τοπικές πολιτικές ηγεσίες και 
να αποκατασταθεί το κράτος δικαίου στο 
βόρειο τμήμα του Κοσσυφοπεδίου· θεωρεί 
ότι οι εκλογές θα πρέπει να επαναληφθούν 
στη βόρεια Μιτροβίτσα, όπου ορισμένα 
εκλογικά τμήματα έκλεισαν νωρίτερα 
λόγω των βιαιοτήτων· εκφράζει 
ικανοποίηση για τη στάση των σέρβων 
πολιτικών ηγετών που ενθάρρυναν ενεργά 
τους Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου να 
συμμετάσχουν στις εκλογές, σημειώνει 
όμως ότι το Βελιγράδι δεν θα έπρεπε να 
καταπνίγει την πολιτική πολυφωνία στη 
σερβική κοινότητα του Κοσσυφοπεδίου 
πραγματοποιώντας εκστρατεία υπέρ 
κάποιου συγκεκριμένου πολιτικού 
κόμματος ή εκλογικού συνδυασμού·

Or. en

Τροπολογία 30
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει την καίρια σημασία των τοπικών 
εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στο 
Κοσσυφοπέδιο, που αποτελούν κρίσιμη 
δοκιμασία για την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την ομαλοποίηση 
των σχέσεων μεταξύ Βελιγραδίου και 
Πριστίνας· προτρέπει τις αρχές του 
Βελιγραδίου να συνεργαστούν με καλή 
πίστη με τη σερβική κοινότητα 
ολόκληρου του Κοσσυφοπεδίου και να 
αποφύγουν την υποστήριξη οποιουδήποτε 
συγκεκριμένου εκλογικού συνδυασμού, 
αλλά να εστιάσουν τις προσπάθειές τους 
αύξηση της συμμετοχής των Σέρβων στις 
εκλογές·

5. τονίζει την καίρια σημασία των τοπικών 
εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στο 
Κοσσυφοπέδιο ως καίριο στοιχείο για την 
εφαρμογή της συμφωνίας της 19ης 
Απριλίου· εκφράζει ικανοποίηση για τις 
προσπάθειες του Βελιγραδίου και της 
Πριστίνας να διαφυλάξουν την ασφάλεια 
και την τήρηση των δημοκρατικών 
κανόνων στις εκλογές· εκφράζει επίσης 
ικανοποίηση για την ενεργό συμμετοχή 
του πληθυσμού του Κοσσυφοπεδίου, 
περιλαμβανομένων των Σέρβων, στις 
εκλογές αυτές· καταδικάζει τις επιθέσεις 
εναντίον ορισμένων εκλογικών τμημάτων 
στη βόρεια Μιτροβίτσα, ακόμη και με 
απειλές κατά της σωματικής 
ακεραιότητας υπαλλήλων και 
ψηφοφόρων, καθώς και την καταστροφή 
εκλογικού υλικού, και ζητεί τη διεξοδική 
διερεύνηση των συμβάντων αυτών· 
σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, τη δήλωση 
του σέρβου Υπουργού υπεύθυνου για την 
περιοχή Κοσσυφοπέδιο - Μετόχια, ότι οι 
σέρβοι πολίτες που προκάλεσαν τις 
ταραχές και εμπόδισαν τη διεξαγωγή των 
εκλογών θα είναι υπόλογοι για τις πράξεις 
τους·

Or. en

Τροπολογία 31
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει την καίρια σημασία των τοπικών 
εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στο 

5. τονίζει την καίρια σημασία των τοπικών 
εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στο 
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Κοσσυφοπέδιο, που αποτελούν κρίσιμη 
δοκιμασία για την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την ομαλοποίηση 
των σχέσεων μεταξύ Βελιγραδίου και 
Πριστίνας· προτρέπει τις αρχές του 
Βελιγραδίου να συνεργαστούν με καλή 
πίστη με τη σερβική κοινότητα ολόκληρου 
του Κοσσυφοπεδίου και να αποφύγουν την 
υποστήριξη οποιουδήποτε συγκεκριμένου 
εκλογικού συνδυασμού, αλλά να 
εστιάσουν τις προσπάθειές τους αύξηση 
της συμμετοχής των Σέρβων στις εκλογές·

Κοσσυφοπέδιο, που αποτελούν κρίσιμη 
δοκιμασία για την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την ομαλοποίηση 
των σχέσεων μεταξύ Βελιγραδίου και 
Πριστίνας· καταδικάζει τις επιθέσεις 
κατά υποψηφίων και εκλογικών κέντρων 
στο βόρειο τμήμα του Κοσσυφοπεδίου 
καθώς και τις απόπειρες εκφοβισμού των 
πολιτών που επιθυμούν να ψηφίσουν·

Or. pl

Τροπολογία 32
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει την καίρια σημασία των τοπικών 
εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στο 
Κοσσυφοπέδιο, που αποτελούν κρίσιμη 
δοκιμασία για την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την ομαλοποίηση 
των σχέσεων μεταξύ Βελιγραδίου και 
Πριστίνας· προτρέπει τις αρχές του 
Βελιγραδίου να συνεργαστούν με καλή 
πίστη με τη σερβική κοινότητα ολόκληρου 
του Κοσσυφοπεδίου και να αποφύγουν την 
υποστήριξη οποιουδήποτε συγκεκριμένου 
εκλογικού συνδυασμού, αλλά να 
εστιάσουν τις προσπάθειές τους αύξηση 
της συμμετοχής των Σέρβων στις εκλογές·

5. τονίζει την καίρια σημασία των τοπικών 
εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στο 
Κοσσυφοπέδιο, που αποτελούν κρίσιμη 
δοκιμασία για την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την ομαλοποίηση 
των σχέσεων μεταξύ Βελιγραδίου και 
Πριστίνας· προτρέπει τις αρχές του 
Βελιγραδίου να τηρήσουν υπεύθυνη 
στάση σε σχέση με τα θέματα που 
αφορούν τη σερβική κοινότητα ολόκληρου 
του Κοσσυφοπεδίου και να αποφύγουν την 
υποστήριξη οποιουδήποτε συγκεκριμένου 
εκλογικού συνδυασμού, αλλά να 
εστιάσουν τις προσπάθειές τους αύξηση 
της συμμετοχής των Σέρβων στις εκλογές·

Or. hr

Τροπολογία 33
Knut Fleckenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει την καίρια σημασία των τοπικών 
εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στο 
Κοσσυφοπέδιο, που αποτελούν κρίσιμη 
δοκιμασία για την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την ομαλοποίηση 
των σχέσεων μεταξύ Βελιγραδίου και 
Πριστίνας· προτρέπει τις αρχές του 
Βελιγραδίου να συνεργαστούν με καλή 
πίστη με τη σερβική κοινότητα ολόκληρου 
του Κοσσυφοπεδίου και να αποφύγουν την 
υποστήριξη οποιουδήποτε συγκεκριμένου 
εκλογικού συνδυασμού, αλλά να 
εστιάσουν τις προσπάθειές τους αύξηση 
της συμμετοχής των Σέρβων στις εκλογές·

5. τονίζει την καίρια σημασία των τοπικών 
εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στο 
Κοσσυφοπέδιο, που αποτελούν κρίσιμη 
δοκιμασία για την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την ομαλοποίηση 
των σχέσεων μεταξύ Βελιγραδίου και 
Πριστίνας· προτρέπει τις αρχές του 
Βελιγραδίου να συνεργαστούν με καλή 
πίστη με τη σερβική κοινότητα ολόκληρου 
του Κοσσυφοπεδίου και να αποφύγουν την 
υποστήριξη οποιουδήποτε συγκεκριμένου 
εκλογικού συνδυασμού, αλλά να 
εστιάσουν τις προσπάθειές τους αύξηση 
της συμμετοχής των Σέρβων στις εκλογές· 
εκφράζει τη λύπη του διότι η εκλογική 
διαδικασία διεκόπη σε τρία εκλογικά 
τμήματα στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο λόγω 
πράξεων βίας· χαιρετίζει, όμως, το 
γεγονός ότι η Σερβία και το 
Κοσσυφοπέδιο συμφώνησαν να 
επαναλάβουν τις κοινοτικές εκλογές στα 
εν λόγω τρία εκλογικά τμήματα·

Or. de

Τροπολογία 34
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. ενθαρρύνει τη σερβική κυβέρνηση να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε 
να γίνει δυνατή μια ειρηνικότερη 
διεξαγωγή της ψηφοφορίας στις 
αναμενόμενες επαναληπτικές εκλογές στο 
βόρειο Κοσσυφοπέδιο, μεταξύ άλλων 
εμποδίζοντας τους γνωστούς εθνικιστές 
ταραξίες να εισέλθουν στο Κοσσυφοπέδιο 
από τη Σερβία στις παραμονές των 
εκλογών, ενδεχομένως ακόμη και με το 



PE522.953v01-00 24/93 AM\1009021EL.doc

EL

κλείσιμο των συνόρων·

Or. en

Τροπολογία 35
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. εκφράζει ανησυχία για τη χαμηλή 
συμμετοχή και τις βιαιότητες στο βόρειο 
Κοσσυφοπέδιο κατά τη διάρκεια των 
τοπικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου και 
θεωρεί το γεγονός αυτό σαφή ένδειξη της 
άρνησης των Σέρβων του βόρειου 
Κοσσυφοπεδίου να ενσωματωθούν στο 
υπόλοιπο Κοσσυφοπέδιο· είναι της 
γνώμης ότι τα γεγονότα αυτά 
υπογραμμίζουν την έλλειψη λαϊκής 
υποστήριξης στη λύση που επιβλήθηκε 
στον σερβικό πληθυσμό του βόρειου 
Κοσσυφοπεδίου με τη συμφωνία που 
επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση της 
ΕΕ, και δείχνουν ότι η διοικητική 
οργάνωση σε εθνοτικές βάσεις δεν είναι 
βιώσιμη· ζητεί, συνεπώς, από την ΕΕ να 
ξεκινήσει την προσπάθεια εξεύρεσης μιας 
βιώσιμης λύσης για την επίτευξη της 
συνοχής της κοινωνίας σε ένα βιώσιμο 
κράτος του Κοσσυφοπεδίου·

Or. en

Τροπολογία 36
Μαρία Ελένη Κοππά, Libor Rouček

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. εκφράζει ικανοποίηση για τη γενικά 
εύρυθμη διεξαγωγή των τοπικών εκλογών 
στο Κοσσυφοπέδιο, όπως συμπεραίνει η 
αποστολή εκλογικών παρατηρητών της 
ΕΕ στην προκαταρκτική δήλωσή της, και 
θεωρεί την εξέλιξη αυτή ως ένα 
σημαντικό βήμα προόδου στη διαδικασία 
εξομάλυνσης· εκφράζει επίσης 
ικανοποίηση για τη μεγάλη συμμετοχή 
των ψηφοφόρων των δύο κοινοτήτων σε 
ορισμένους δήμους του Κοσσυφοπεδίου· 
καταδικάζει απερίφραστα τις βιαιότητες 
σε εκλογικά τμήματα της βόρειας 
Μιτροβίτσα και ζητεί άμεση και 
διεξοδική έρευνα για τα γεγονότα αυτά· 
καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
καταλήξουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή 
λύση όσον αφορά την ακεραιότητα της 
εκλογικής διαδικασίας· 

Or. en

Τροπολογία 37
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει την ανάγκη για διαφάνεια 
όσον αφορά την κοινοποίηση των 
αποτελεσμάτων του διαλόγου 
Βελιγραδίου-Πρίστινας, και για 
διασφάλιση της συμμετοχής των 
κοινοβουλίων και της κοινωνίας των 
πολιτών των δύο πλευρών στη διαδικασία 
υλοποίησης των συμφωνιών· τονίζει εν 
προκειμένω ότι είναι απαραίτητο οι 
διαπραγματευτές της Σερβίας και του 
Κοσσυφοπεδίου να οικοδομήσουν την 
εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης και να 
διαβουλεύονται με τους πολίτες·

6. επισημαίνει την ανάγκη για μεγαλύτερη 
διαφάνεια όσον αφορά την κοινοποίηση 
των αποτελεσμάτων του διαλόγου 
Βελιγραδίου-Πρίστινας, και για 
διασφάλιση της συμμετοχής των 
κοινοβουλίων και της κοινωνίας των 
πολιτών των δύο πλευρών στη διαδικασία 
υλοποίησης των συμφωνιών· τονίζει εν 
προκειμένω ότι είναι απαραίτητο οι 
διαπραγματευτές της Σερβίας και του 
Κοσσυφοπεδίου να οικοδομήσουν την 
εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης και να 
ενημερώνουν τους πολίτες·
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Τροπολογία 38
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει την ανάγκη για διαφάνεια 
όσον αφορά την κοινοποίηση των 
αποτελεσμάτων του διαλόγου 
Βελιγραδίου-Πρίστινας, και για 
διασφάλιση της συμμετοχής των 
κοινοβουλίων και της κοινωνίας των 
πολιτών των δύο πλευρών στη διαδικασία 
υλοποίησης των συμφωνιών· τονίζει εν 
προκειμένω ότι είναι απαραίτητο οι 
διαπραγματευτές της Σερβίας και του 
Κοσσυφοπεδίου να οικοδομήσουν την 
εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης και να 
διαβουλεύονται με τους πολίτες·

6. επισημαίνει την ανάγκη για διαφάνεια 
όσον αφορά την κοινοποίηση των 
αποτελεσμάτων του διαλόγου 
Βελιγραδίου-Πρίστινας, και για 
διασφάλιση της συμμετοχής των 
κοινοβουλίων και της κοινωνίας των 
πολιτών των δύο πλευρών στη διαδικασία 
υλοποίησης των συμφωνιών· τονίζει εν 
προκειμένω ότι είναι απαραίτητο οι 
διαπραγματευτές της Σερβίας και του 
Κοσσυφοπεδίου να οικοδομήσουν την 
εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης και να 
διαβουλεύονται με τους πολίτες, άνδρες 
και γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 39
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει την ανάγκη για διαφάνεια 
όσον αφορά την κοινοποίηση των 
αποτελεσμάτων του διαλόγου 
Βελιγραδίου-Πρίστινας, και για 
διασφάλιση της συμμετοχής των 
κοινοβουλίων και της κοινωνίας των 
πολιτών των δύο πλευρών στη διαδικασία 
υλοποίησης των συμφωνιών· τονίζει εν 
προκειμένω ότι είναι απαραίτητο οι 

6. επισημαίνει την ανάγκη για διαφάνεια 
όσον αφορά την κοινοποίηση των 
αποτελεσμάτων του διαλόγου 
Βελιγραδίου-Πρίστινας, και για 
διασφάλιση της συμμετοχής των 
κοινοβουλίων και της κοινωνίας των 
πολιτών των δύο πλευρών στη διαδικασία 
υλοποίησης των συμφωνιών· τονίζει εν 
προκειμένω ότι είναι απαραίτητο οι 
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διαπραγματευτές της Σερβίας και του 
Κοσσυφοπεδίου να οικοδομήσουν την 
εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης και να 
διαβουλεύονται με τους πολίτες·

διαπραγματευτές της Σερβίας και του 
Κοσσυφοπεδίου να οικοδομήσουν την 
εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης και να 
διαβουλεύονται με τους πολίτες· καλεί τις 
σερβικές αρχές στο Βελιγράδι, τη 
Μιτροβίτσα και νοτίως του ποταμού 
Ίμπαρ να καταβάλουν περισσότερες 
προσπάθειες για να βελτιώσουν τις 
επαφές μεταξύ των Σέρβων και των 
Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου, ιδίως 
ενθαρρύνοντας τα σχολεία και τα 
κοινοτικά κέντρα να διδάσκουν την 
αλβανική γλώσσα· τονίζει ότι οι Αλβανοί 
του Κοσσυφοπεδίου πρέπει να 
ενθαρρυνθούν επίσης ιδιαίτερα ώστε να 
αυξήσουν τις επαφές με τις σερβικές 
κοινότητες γύρω τους και να μάθουν τη 
σερβική γλώσσα, γεγονός που θα 
αποτελούσε καίριο στοιχείο για την 
ενσωμάτωση των Σέρβων στην κοινωνία 
του Κοσσυφοπεδίου, τον μελλοντικό 
διάλογο και τη δικοινοτική 
διακυβέρνηση·

Or. en

Τροπολογία 40
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί τις σερβικές αρχές στο 
Βελιγράδι, τη Μιτροβίτσα και νοτίως του 
ποταμού Ίμπαρ να καταβάλουν 
περισσότερες προσπάθειες για να 
βελτιώσουν τις επαφές μεταξύ των 
Σέρβων και των Αλβανών του 
Κοσσυφοπεδίου, ιδίως ενθαρρύνοντας τα 
σχολεία και τα κοινοτικά κέντρα να 
διδάσκουν την αλβανική γλώσσα· τονίζει 
ότι οι Αλβανοί του Κοσσυφοπεδίου πρέπει 
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να ενθαρρυνθούν επίσης ιδιαίτερα ώστε 
να αυξήσουν τις επαφές με τις σερβικές 
κοινότητες γύρω τους και να μάθουν τη 
σερβική γλώσσα, γεγονός που θα 
αποτελούσε καίριο στοιχείο για τον 
μελλοντικό διάλογο και τη δικοινοτική 
διακυβέρνηση·

Or. en

Τροπολογία 41
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις 
δυσκολίες που συνεχίζουν να 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ που 
θέλουν να μπουν στη Σερβία από το 
Κοσσυφοπέδιο και να φύγουν κατόπιν 
προς τρίτη χώρα, διότι η Σερβία δεν 
αναγνωρίζει εξωτερικά σύνορα στο 
Κοσσυφοπέδιο και δηλώνει ότι η πρώτη 
είσοδος στο Κοσσυφοπέδιο συνιστά 
παράνομη είσοδο στη Σερβία· εκφράζει 
επίσης δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι οι 
συνοριακοί αστυνομικοί της Σερβίας 
επικολλούν ακυρωτικές σφραγίδες στις 
σφραγίδες του Κοσσυφοπεδίου σε ξένα 
διαβατήρια· ενθαρρύνει τη Σερβία να 
επανεξετάσει τις πολιτικές αυτές, ως ένα 
ισχυρό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, 
ως αναγκαίο βήμα προς την ομαλοποίηση 
των σχέσεων με το Κοσσυφοπέδιο και ως 
χειροπιαστό μέσο για την προώθηση της 
περαιτέρω προσέγγισης στην ΕΕ, 
σύμφωνα και με το πνεύμα της ελεύθερης 
κυκλοφορίας·

Or. en
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Τροπολογία 42
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6γ. καλεί τις σερβικές αρχές και τις αρχές 
των γειτονικών της χωρών να συνεχίσουν 
να επιδεικνύουν καλή θέληση, να 
συνεργαστούν πλήρως και να 
υποστηρίξουν την ειδική ερευνητική 
ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε μετά 
την έκθεση της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, του Δεκεμβρίου του 2010, και 
ζητεί να επιταχυνθεί περαιτέρω το έργο 
της·

Or. en

Τροπολογία 43
Davor Ivo Stier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. κρίνει θετικά την εποικοδομητική 
προσέγγιση της σερβικής κυβέρνησης 
όσον αφορά τις σχέσεις με τις γειτονικές 
χώρες· επαναλαμβάνει πως έχει καίρια 
σημασία η περιφερειακή συνεργασία και 
συμφιλίωση, καθώς και η σταδιακή 
επίλυση των διμερών προβλημάτων, για 
να έχει επιτυχή έκβαση η ενταξιακή 
διαδικασία της Σερβίας στην ΕΕ· 
ενθαρρύνει τις αρχές της Σερβίας να 
συνεργαστούν με τις χώρες της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας για την επίλυση όλων των 
εκκρεμών προβλημάτων νόμιμης διαδοχής·

7. καλεί τη σερβική κυβέρνηση να 
συνεχίσει και να ενισχύσει περισσότερο 
τις πολιτικές της με στόχο την 
περιφερειακή συνεργασία και συμφιλίωση, 
μεταξύ άλλων με την εφαρμογή 
συμφωνιών ομαλοποίησης με τις 
γειτονικές χώρες· επαναλαμβάνει τη 
σημασία που έχει η εξεύρεση λύσεων 
όσον αφορά τα διμερή προβλήματα με τις 
γειτονικές χώρες, για να έχει επιτυχή 
έκβαση η ενταξιακή διαδικασία της 
Σερβίας στην ΕΕ· ενθαρρύνει τις αρχές της 
Σερβίας να συνεργαστούν με τις χώρες της 
πρώην Γιουγκοσλαβίας για την επίλυση 
όλων των εκκρεμών προβλημάτων νόμιμης 
διαδοχής·
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Τροπολογία 44
Tonino Picula
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. κρίνει θετικά την εποικοδομητική
προσέγγιση της σερβικής κυβέρνησης 
όσον αφορά τις σχέσεις με τις γειτονικές 
χώρες· επαναλαμβάνει πως έχει καίρια 
σημασία η περιφερειακή συνεργασία και 
συμφιλίωση, καθώς και η σταδιακή 
επίλυση των διμερών προβλημάτων, για να 
έχει επιτυχή έκβαση η ενταξιακή 
διαδικασία της Σερβίας στην ΕΕ· 
ενθαρρύνει τις αρχές της Σερβίας να 
συνεργαστούν με τις χώρες της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας για την επίλυση όλων των 
εκκρεμών προβλημάτων νόμιμης διαδοχής·

7. πιστεύει ότι η προσέγγιση της σερβικής 
κυβέρνησης όσον αφορά τις σχέσεις με τις 
γειτονικές χώρες είναι πιο 
εποικοδομητική· επαναλαμβάνει πως έχει 
καίρια σημασία η περιφερειακή 
συνεργασία και συμφιλίωση, καθώς και η 
σταδιακή επίλυση των διμερών 
προβλημάτων με τις γειτονικές χώρες, για 
να έχει επιτυχή έκβαση η ενταξιακή 
διαδικασία της Σερβίας στην ΕΕ· 
ενθαρρύνει τις αρχές της Σερβίας να 
συνεργαστούν πλήρως με τις χώρες της 
πρώην Γιουγκοσλαβίας για την επίλυση 
όλων των εκκρεμών προβλημάτων νόμιμης 
διαδοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
εξακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων·
καλεί τη Σερβία να επιταχύνει τη 
διαδικασία της διαδοχής, την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων που ανέλαβε στο πεδίο 
της κατανομής της κινητής και ακίνητης 
περιουσίας και την εφαρμογή της 
συμφωνίας για την κατανομή των κοινών 
αρχείων της πρώην Γιουγκοσλαβίας· 
ενθαρρύνει τη σερβική κυβέρνηση να 
επιδιώξει πιο δραστήρια την εξεύρεση 
μιας λύσης στα απομένοντα ανεπίλυτα 
μεθοριακά ζητήματα με τις γειτονικές 
χώρες·

Or. hr

Τροπολογία 45
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. κρίνει θετικά την εποικοδομητική 
προσέγγιση της σερβικής κυβέρνησης 
όσον αφορά τις σχέσεις με τις γειτονικές 
χώρες· επαναλαμβάνει πως έχει καίρια 
σημασία η περιφερειακή συνεργασία και 
συμφιλίωση, καθώς και η σταδιακή 
επίλυση των διμερών προβλημάτων, για να 
έχει επιτυχή έκβαση η ενταξιακή 
διαδικασία της Σερβίας στην ΕΕ· 
ενθαρρύνει τις αρχές της Σερβίας να 
συνεργαστούν με τις χώρες της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας για την επίλυση όλων των 
εκκρεμών προβλημάτων νόμιμης διαδοχής·

7. κρίνει θετικά την εποικοδομητική 
προσέγγιση της σερβικής κυβέρνησης 
όσον αφορά τις σχέσεις με τις γειτονικές 
χώρες· επαναλαμβάνει πως έχει καίρια 
σημασία η περιφερειακή συνεργασία, 
ιδίως όσον αφορά τα ενεργειακά θέματα, 
την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος και την ανάπτυξη των 
δικτύων μεταφορών, καθώς και η 
συμφιλίωση και η σταδιακή επίλυση των 
διμερών προβλημάτων με τις γειτονικές 
χώρες, για να έχει επιτυχή έκβαση η 
ενταξιακή διαδικασία της Σερβίας στην ΕΕ 
ενθαρρύνει τις αρχές της Σερβίας να 
συνεργαστούν με τις χώρες της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας για την επίλυση όλων των 
εκκρεμών προβλημάτων νόμιμης διαδοχής, 
καθώς και να εφαρμόσουν πλήρως, σε 
εύθετο χρόνο, όλες τις διμερείς 
συμφωνίες με γειτονικές χώρες·

Or. en

Τροπολογία 46
Knut Fleckenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. κρίνει θετικά την εποικοδομητική 
προσέγγιση της σερβικής κυβέρνησης 
όσον αφορά τις σχέσεις με τις γειτονικές 
χώρες· επαναλαμβάνει πως έχει καίρια 
σημασία η περιφερειακή συνεργασία και 
συμφιλίωση, καθώς και η σταδιακή 
επίλυση των διμερών προβλημάτων, για να 
έχει επιτυχή έκβαση η ενταξιακή 
διαδικασία της Σερβίας στην ΕΕ· 
ενθαρρύνει τις αρχές της Σερβίας να 
συνεργαστούν με τις χώρες της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας για την επίλυση όλων των 

7. κρίνει θετικά την εποικοδομητική 
προσέγγιση της σερβικής κυβέρνησης 
όσον αφορά τις σχέσεις με τις γειτονικές 
χώρες, επειδή αυτό κατέστησε δυνατή την 
καταγραφή σημαντικής προόδου τόσο 
στην περιφερειακή συνεργασία όσο και 
τις στενότερες σχέσεις με την ΕΕ·  
επαναλαμβάνει πως έχει καίρια σημασία η 
περιφερειακή συνεργασία και συμφιλίωση, 
καθώς και η σταδιακή επίλυση των 
διμερών προβλημάτων, για να έχει επιτυχή 
έκβαση η ενταξιακή διαδικασία της 
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εκκρεμών προβλημάτων νόμιμης διαδοχής· Σερβίας στην ΕΕ· ενθαρρύνει τις αρχές της 
Σερβίας να συνεργαστούν με τις χώρες της 
πρώην Γιουγκοσλαβίας για την επίλυση 
όλων των εκκρεμών προβλημάτων νόμιμης 
διαδοχής·

Or. de

Τροπολογία 47
Andrey Kovatchev, Kinga Gál, Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. κρίνει θετικά την εποικοδομητική 
προσέγγιση της σερβικής κυβέρνησης 
όσον αφορά τις σχέσεις με τις γειτονικές 
χώρες· επαναλαμβάνει πως έχει καίρια 
σημασία η περιφερειακή συνεργασία και 
συμφιλίωση, καθώς και η σταδιακή 
επίλυση των διμερών προβλημάτων, για να 
έχει επιτυχή έκβαση η ενταξιακή 
διαδικασία της Σερβίας στην ΕΕ· 
ενθαρρύνει τις αρχές της Σερβίας να 
συνεργαστούν με τις χώρες της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας για την επίλυση όλων των 
εκκρεμών προβλημάτων νόμιμης διαδοχής·

7. κρίνει θετικά την εποικοδομητική 
προσέγγιση της σερβικής κυβέρνησης 
όσον αφορά τις σχέσεις με τις γειτονικές 
χώρες· συνεχίζει ωστόσο να εκφράζει 
ανησυχία σε σχέση με τα ζητήματα που 
αφορούν την εκπαίδευση και την επίσημη 
χρήση των μητρικών γλωσσών και 
αποδοκιμάζει τις πολυάριθμες 
προκλήσεις κατά συμβόλων και 
ακτιβιστών των οργανώσεων της 
βουλγαρικής μειονότητας σε τοπικό και 
διοικητικό επίπεδο· επαναλαμβάνει πως 
έχει καίρια σημασία η περιφερειακή 
συνεργασία και συμφιλίωση, καθώς και η 
σταδιακή επίλυση των διμερών 
προβλημάτων, για να έχει επιτυχή έκβαση 
η ενταξιακή διαδικασία της Σερβίας στην 
ΕΕ· ενθαρρύνει τις αρχές της Σερβίας να 
συνεργαστούν με τις χώρες της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας για την επίλυση όλων των 
εκκρεμών προβλημάτων νόμιμης διαδοχής·

Or. en

Τροπολογία 48
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. κρίνει θετικά την εποικοδομητική 
προσέγγιση της σερβικής κυβέρνησης 
όσον αφορά τις σχέσεις με τις γειτονικές 
χώρες· επαναλαμβάνει πως έχει καίρια 
σημασία η περιφερειακή συνεργασία και 
συμφιλίωση, καθώς και η σταδιακή 
επίλυση των διμερών προβλημάτων, για να 
έχει επιτυχή έκβαση η ενταξιακή 
διαδικασία της Σερβίας στην ΕΕ· 
ενθαρρύνει τις αρχές της Σερβίας να 
συνεργαστούν με τις χώρες της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας για την επίλυση όλων των 
εκκρεμών προβλημάτων νόμιμης διαδοχής·

7. κρίνει θετικά την εποικοδομητική 
προσέγγιση της σερβικής κυβέρνησης 
όσον αφορά τις σχέσεις με τις γειτονικές 
χώρες· επαναλαμβάνει πως έχει καίρια 
σημασία η περιφερειακή συνεργασία και 
συμφιλίωση, καθώς και η σταδιακή 
επίλυση των διμερών προβλημάτων με τις 
γειτονικές χώρες, πρώτα και κύρια για να 
υπάρξει πρόοδος στην υπέρβαση των 
συνεπειών των πρόσφατων συρράξεων 
και, στη συνέχεια, για να έχει επιτυχή 
έκβαση η ενταξιακή διαδικασία της 
Σερβίας στην ΕΕ· ενθαρρύνει τις αρχές της 
Σερβίας να συνεργαστούν με τις χώρες της 
πρώην Γιουγκοσλαβίας για την επίλυση 
όλων των εκκρεμών προβλημάτων νόμιμης 
διαδοχής·

Or. en

Τροπολογία 49
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. κρίνει θετικά την εποικοδομητική 
προσέγγιση της σερβικής κυβέρνησης 
όσον αφορά τις σχέσεις με τις γειτονικές 
χώρες· επαναλαμβάνει πως έχει καίρια 
σημασία η περιφερειακή συνεργασία και 
συμφιλίωση, καθώς και η σταδιακή 
επίλυση των διμερών προβλημάτων, για να 
έχει επιτυχή έκβαση η ενταξιακή 
διαδικασία της Σερβίας στην ΕΕ· 
ενθαρρύνει τις αρχές της Σερβίας να 
συνεργαστούν με τις χώρες της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας για την επίλυση όλων των 
εκκρεμών προβλημάτων νόμιμης διαδοχής·

7. κρίνει θετικά την εποικοδομητική 
προσέγγιση της σερβικής κυβέρνησης 
όσον αφορά τις σχέσεις με όλες τις 
γειτονικές χώρες· επαναλαμβάνει πως έχει 
καίρια σημασία η περιφερειακή 
συνεργασία και συμφιλίωση, καθώς και η 
σταδιακή επίλυση των διμερών 
προβλημάτων, για να έχει επιτυχή έκβαση 
η ενταξιακή διαδικασία της Σερβίας στην 
ΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, έχει ζωτική 
σημασία η πλήρης πρόσβαση σε 
ολόκληρο το αρχειακό υλικό, και ιδίως σε 
εκείνο των μυστικών υπηρεσιών της 
πρώην Γιουγκοσλαβίας (UDBA)·
ενθαρρύνει τις αρχές της Σερβίας να 
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συνεργαστούν με τις χώρες της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας για την επίλυση όλων των 
εκκρεμών προβλημάτων νόμιμης διαδοχής·

Or. en

Τροπολογία 50
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. κρίνει θετικά την εποικοδομητική 
προσέγγιση της σερβικής κυβέρνησης 
όσον αφορά τις σχέσεις με τις γειτονικές 
χώρες· επαναλαμβάνει πως έχει καίρια 
σημασία η περιφερειακή συνεργασία και 
συμφιλίωση, καθώς και η σταδιακή 
επίλυση των διμερών προβλημάτων, για να 
έχει επιτυχή έκβαση η ενταξιακή 
διαδικασία της Σερβίας στην ΕΕ· 
ενθαρρύνει τις αρχές της Σερβίας να 
συνεργαστούν με τις χώρες της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας για την επίλυση όλων των 
εκκρεμών προβλημάτων νόμιμης διαδοχής·

7. κρίνει θετικά την εποικοδομητική 
προσέγγιση της σερβικής κυβέρνησης 
όσον αφορά τις σχέσεις με τις γειτονικές 
χώρες· επαναλαμβάνει πως έχει καίρια 
σημασία η περιφερειακή συνεργασία και 
συμφιλίωση, καθώς και η σταδιακή 
επίλυση των διμερών προβλημάτων, για να 
έχει επιτυχή έκβαση η ενταξιακή 
διαδικασία της Σερβίας στην ΕΕ· 
ενθαρρύνει τις αρχές της Σερβίας να 
συνεργαστούν με τις χώρες της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας για την επίλυση όλων των 
εκκρεμών προβλημάτων νόμιμης διαδοχής· 
καλεί τις αρχές του Βελιγραδίου να 
υποστηρίξουν ενεργά και να διευκολύνουν 
την πραγματοποίηση συνταγματικών 
αλλαγών στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, με 
στόχο να προσαρμοστεί η εκλογική 
νομοθεσία προς την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων στην υπόθεση Sejdić-Finci 
και να ενισχυθούν και να 
εξορθολογιστούν οι κρατικοί θεσμοί της 
Βοσνίας Ερζεγοβίνης ώστε η χώρα αυτή 
να προχωρήσει στην οδό της 
προσχώρησης στην ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 51
Nikola Vuljanić

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί τη Σερβία να εντείνει τις 
προσπάθειές της για την επίλυση των 
προβλημάτων με τους γείτονές της, να 
επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις για τα 
μεθοριακά ζητήματα και να διευκολύνει 
την άρση των εμποδίων στην απόσυρση 
των εκατέρωθεν κατηγοριών για 
γενοκτονία ενώπιον του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην 
Γιουγκοσλαβία·

Or. hr

Τροπολογία 52
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τη Σερβία να εξασφαλίσει τη 
στενή κοινοβουλευτική επίβλεψη των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων, να 
εξασφαλίσει εξαρχής την ανάληψη από το 
κοινοβούλιο της χώρας του έργου της 
νομοθετικής υλοποίησης των δεσμεύσεων 
που αναλαμβάνονται, και να εντάξει στη 
διαδικασία την κοινωνία των πολιτών, 
μέσω ενός συμβουλευτικού μηχανισμού·

8. καλεί τη Σερβία να εξασφαλίσει τη 
στενή κοινοβουλευτική επίβλεψη των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων· 
επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει η 
ανάληψη από το κοινοβούλιο της χώρας 
του έργου της νομοθετικής υλοποίησης 
των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται, και 
η ένταξη στη διαδικασία της κοινωνίας
των πολιτών, μέσω ενός εποικοδομητικού
συμβουλευτικού μηχανισμού·

Or. en

Τροπολογία 53
Tonino Picula
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τη Σερβία να εξασφαλίσει τη 
στενή κοινοβουλευτική επίβλεψη των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων, να 
εξασφαλίσει εξαρχής την ανάληψη από το 
κοινοβούλιο της χώρας του έργου της 
νομοθετικής υλοποίησης των δεσμεύσεων 
που αναλαμβάνονται, και να εντάξει στη 
διαδικασία την κοινωνία των πολιτών, 
μέσω ενός συμβουλευτικού μηχανισμού·

8. καλεί τη Σερβία να εξασφαλίσει τη 
στενή κοινοβουλευτική επίβλεψη των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων, να 
εξασφαλίσει την ανάληψη από το 
κοινοβούλιο της χώρας, σε εύθετο χρόνο,
του έργου της νομοθετικής υλοποίησης 
των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται, και 
να εντάξει στη διαδικασία την κοινωνία 
των πολιτών, μέσω ενός συμβουλευτικού 
μηχανισμού·

Or. hr

Τροπολογία 54
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τη Σερβία να εξασφαλίσει τη 
στενή κοινοβουλευτική επίβλεψη των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων, να 
εξασφαλίσει εξαρχής την ανάληψη από το 
κοινοβούλιο της χώρας του έργου της 
νομοθετικής υλοποίησης των δεσμεύσεων 
που αναλαμβάνονται, και να εντάξει στη 
διαδικασία την κοινωνία των πολιτών, 
μέσω ενός συμβουλευτικού μηχανισμού·

8. καλεί τη Σερβία να εξασφαλίσει τη 
στενή κοινοβουλευτική επίβλεψη των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων, να 
εξασφαλίσει εξαρχής την ανάληψη από το 
κοινοβούλιο της χώρας του έργου της 
νομοθετικής υλοποίησης των δεσμεύσεων 
που αναλαμβάνονται, και να εντάξει στη 
διαδικασία την κοινωνία των πολιτών, 
μέσω ενός συμβουλευτικού μηχανισμού σε 
όλη τη διάρκεια της ενταξιακής 
διαδικασίας· εκφράζει ικανοποίηση για 
τη συνεργασία με την Κροατία και το 
Μαυροβούνιο μέσω των προσπαθειών 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών από 
την πρόσφατη εμπειρία, ώστε να 
βοηθηθεί η Σερβία σε μια ταχύτερη και 
ομαλότερη διεξαγωγή της ενταξιακής 
διαδικασίας·

Or. en
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Τροπολογία 55
Knut Fleckenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τη Σερβία να εξασφαλίσει τη 
στενή κοινοβουλευτική επίβλεψη των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων, να 
εξασφαλίσει εξαρχής την ανάληψη από το 
κοινοβούλιο της χώρας του έργου της 
νομοθετικής υλοποίησης των δεσμεύσεων 
που αναλαμβάνονται, και να εντάξει στη 
διαδικασία την κοινωνία των πολιτών, 
μέσω ενός συμβουλευτικού μηχανισμού·

8. καλεί τη Σερβία να εξασφαλίσει τη 
στενή κοινοβουλευτική επίβλεψη των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων, να 
εξασφαλίσει εξαρχής την ανάληψη από το 
κοινοβούλιο της χώρας του έργου της 
νομοθετικής υλοποίησης των δεσμεύσεων 
που αναλαμβάνονται, και να εντάξει στη 
διαδικασία την κοινωνία των πολιτών, 
μέσω ενός συμβουλευτικού μηχανισμού, 
επειδή αυτή έχει να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο ως κριτικός 
παρατηρητής της περαιτέρω υλοποίησης 
των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων, ενώ 
ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει ότι ο 
διάλογος και οι καλές σχέσεις γειτονίας 
με τους γείτονες της Σερβίας θα 
εμπεδωθούν σταθερά στην κοινωνική 
συνείδηση· 

Or. de

Τροπολογία 56
Davor Ivo Stier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. αναγνωρίζει την πρόσφατη πρόοδο 
στον εντοπισμό μαζικών τάφων και την 
ταυτοποίηση αγνοουμένων από τους 
πολέμους στην Κροατία και στη Βοσνία 
Ερζεγοβίνη και προτρέπει τις σερβικές 
αρχές να πραγματοποιήσουν εκτενέστερη 
εξέταση των αρχείων και των 
αξιωματικών του Στρατού της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας· 
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Or. en

Τροπολογία 57
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. προτρέπει τις αρχές να εφαρμόσουν 
γρήγορα αλλαγές στο εκλογικό πλαίσιο, 
σύμφωνα με τις συστάσεις του 
ΓΔΘΑΔ/ΟΑΣΕ, ιδίως όσον αφορά την 
επίλυση εκλογικών διαμαχών, την 
διαφάνεια της εγγραφής ψηφοφόρων και 
τη χρηματοδότηση των πολιτικών 
κομμάτων, καθώς και για την ενοποίηση 
και εναρμόνιση του νομικού πλαισίου για 
τις εκλογές στη Σερβία·

Or. en

Τροπολογία 58
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση 
της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης 
για τη μεταρρύθμιση της δικαστικής 
εξουσίας κατά την περίοδο 2013-2018, με 
βάση τις αρχές την ανεξαρτησίας, της 
αμεροληψίας, της επαγγελματικής 
επάρκειας και της ποιότητας του 
δικαστικού σώματος· προτρέπει τις αρχές 
να δώσουν ώθηση στη μεταρρύθμιση 
αυτήν, υιοθετώντας τις συστάσεις της 
Επιτροπής της Βενετίας και στην 
προοπτική της αναλυτικής εξέτασης του 
κεφαλαίου 23, που ξεκίνησε στις 25 

9. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η ανεξαρτησία του 
δικαστικού τομέα εξακολουθεί να 
αποτελεί σοβαρό λόγο ανησυχίας στη 
Σερβία, ιδίως λόγω της υπερβολικής 
πολιτικής επιρροής· τονίζει ότι το 
σερβικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης 
πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητο, 
περισσότερο προβλέψιμο, αποδοτικό και 
δίκαιο, για να εξασφαλίζεται ότι τόσο οι 
πολίτες όσο και η επιχειρηματική 
κοινότητα έχουν εμπιστοσύνη στη 
δικαστική εξουσία· εκφράζει ικανοποίηση 
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Σεπτεμβρίου 2013· τονίζει τη σημασία που 
έχει η ενίσχυση της ανεξαρτησίας των 
ανώτατων δικαστικών και εισαγγελικών 
συμβουλίων· ανησυχεί για τα προβλήματα 
ασφάλειας δικαίου που δημιουργεί ο 
αριθμός των δικαστών οι οποίοι εκτελούν 
τα καθήκοντά τους δυνάμει προσωρινών 
διορισμών·

για την έγκριση της στρατηγικής και του 
σχεδίου δράσης για τη μεταρρύθμιση της 
δικαστικής εξουσίας κατά την περίοδο 
2013-2018, με βάση τις αρχές την 
ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, της 
επαγγελματικής επάρκειας και της 
ποιότητας του δικαστικού σώματος· 
προτρέπει τις αρχές να δώσουν ώθηση στη 
μεταρρύθμιση αυτήν, υιοθετώντας τις 
συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας και 
στην προοπτική της αναλυτικής εξέτασης 
του κεφαλαίου 23, που ξεκίνησε στις 25 
Σεπτεμβρίου 2013· τονίζει τη σημασία που 
έχει η ενίσχυση της ανεξαρτησίας των 
ανώτατων δικαστικών και εισαγγελικών 
συμβουλίων· προτρέπει τις αρμόδιες 
αρχές να εξασφαλίσουν μια διαδικασία 
διαφανούς και αξιοκρατικού διορισμού 
δικαστών και εισαγγελέων, καθώς και 
την αυστηρή εφαρμογή πειθαρχικών 
διαδικασιών εναντίον μελών του 
δικαστικού σώματος· επαναλαμβάνει ότι 
είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η έγκαιρη 
απονομή δικαιοσύνης και η ενοποίηση 
της νομολογίας, η δημοσίευση όλων των 
δικαστικών αποφάσεων και η 
απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτές, αμέσως 
μετά την έκδοσή τους, καθώς και η 
τυχαία ανάθεση των υποθέσεων σε όλα 
τα δικαστήρια· ανησυχεί για τα 
προβλήματα ασφάλειας δικαίου που 
δημιουργεί ο αριθμός των δικαστών οι 
οποίοι εκτελούν τα καθήκοντά τους 
δυνάμει προσωρινών διορισμών·

Or. en

Τροπολογία 59
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση 9. εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση 
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της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης 
για τη μεταρρύθμιση της δικαστικής 
εξουσίας κατά την περίοδο 2013-2018, με 
βάση τις αρχές την ανεξαρτησίας, της 
αμεροληψίας, της επαγγελματικής 
επάρκειας και της ποιότητας του 
δικαστικού σώματος· προτρέπει τις αρχές 
να δώσουν ώθηση στη μεταρρύθμιση 
αυτήν, υιοθετώντας τις συστάσεις της 
Επιτροπής της Βενετίας και στην 
προοπτική της αναλυτικής εξέτασης του 
κεφαλαίου 23, που ξεκίνησε στις 25 
Σεπτεμβρίου 2013· τονίζει τη σημασία που 
έχει η ενίσχυση της ανεξαρτησίας των 
ανώτατων δικαστικών και εισαγγελικών 
συμβουλίων· ανησυχεί για τα προβλήματα 
ασφάλειας δικαίου που δημιουργεί ο 
αριθμός των δικαστών οι οποίοι εκτελούν 
τα καθήκοντά τους δυνάμει προσωρινών 
διορισμών·

της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης 
για τη μεταρρύθμιση της δικαστικής 
εξουσίας κατά την περίοδο 2013-2018, με 
βάση τις αρχές την ανεξαρτησίας, της 
αμεροληψίας, της επαγγελματικής 
επάρκειας, της ποιότητας του δικαστικού 
σώματος, καθώς και της απουσίας 
πολιτικών παρεμβάσεων· προτρέπει τις 
αρχές να δώσουν ώθηση στη 
μεταρρύθμιση αυτήν, υιοθετώντας τις 
συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας και 
στην προοπτική της αναλυτικής εξέτασης 
του κεφαλαίου 23, που ξεκίνησε στις 25 
Σεπτεμβρίου 2013· τονίζει τη σημασία που 
έχει η ενίσχυση της ανεξαρτησίας των 
ανώτατων δικαστικών και εισαγγελικών 
συμβουλίων και ο περιορισμός της 
συσσώρευσης υποθέσεων· καλεί τις αρχές 
να διαθέσουν όλους τους αναγκαίους 
πόρους για τη Δικαστική Ακαδημία, η 
οποία θα έχει ουσιώδη ρόλο στην 
εξασφάλιση αξιοκρατικών προσλήψεων· 
τονίζει την ανάγκη συνεχούς κατάρτισης 
των δικαστών και των εισαγγελέων, για 
την ενασχόληση με περίπλοκες 
χρηματοοικονομικές υποθέσεις και με 
υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος· 
ανησυχεί για τα προβλήματα ασφάλειας 
δικαίου που δημιουργεί ο αριθμός των 
δικαστών οι οποίοι εκτελούν τα καθήκοντά 
τους δυνάμει προσωρινών διορισμών, 
καθώς και η μη χρησιμοποίηση 
υπαρχόντων μηχανισμών ελέγχου για την 
εξασφάλιση της λογοδοσίας των 
δικαστών και των εισαγγελέων·

Or. en

Τροπολογία 60
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση 
της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης 
για τη μεταρρύθμιση της δικαστικής 
εξουσίας κατά την περίοδο 2013-2018, με 
βάση τις αρχές την ανεξαρτησίας, της 
αμεροληψίας, της επαγγελματικής 
επάρκειας και της ποιότητας του 
δικαστικού σώματος· προτρέπει τις αρχές 
να δώσουν ώθηση στη μεταρρύθμιση 
αυτήν, υιοθετώντας τις συστάσεις της 
Επιτροπής της Βενετίας και στην 
προοπτική της αναλυτικής εξέτασης του 
κεφαλαίου 23, που ξεκίνησε στις 25 
Σεπτεμβρίου 2013· τονίζει τη σημασία που 
έχει η ενίσχυση της ανεξαρτησίας των 
ανώτατων δικαστικών και εισαγγελικών 
συμβουλίων· ανησυχεί για τα προβλήματα 
ασφάλειας δικαίου που δημιουργεί ο 
αριθμός των δικαστών οι οποίοι εκτελούν 
τα καθήκοντά τους δυνάμει προσωρινών 
διορισμών·

9. εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση 
της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης 
για τη μεταρρύθμιση της δικαστικής 
εξουσίας κατά την περίοδο 2013-2018, με 
βάση τις αρχές την ανεξαρτησίας, της 
αμεροληψίας, της επαγγελματικής 
επάρκειας και της ποιότητας του 
δικαστικού σώματος, που αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή 
έκβαση ολόκληρης της μεταρρυθμιστικής 
διαδικασίας· προτρέπει τις αρχές να 
δώσουν ώθηση στη μεταρρύθμιση αυτήν, 
υιοθετώντας τις συστάσεις της Επιτροπής 
της Βενετίας και στην προοπτική της 
αναλυτικής εξέτασης του κεφαλαίου 23, 
που ξεκίνησε στις 25 Σεπτεμβρίου 2013· 
τονίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση της 
ανεξαρτησίας των ανώτατων δικαστικών 
και εισαγγελικών συμβουλίων· ανησυχεί 
για τα προβλήματα ασφάλειας δικαίου που 
δημιουργεί ο αριθμός των δικαστών οι 
οποίοι εκτελούν τα καθήκοντά τους 
δυνάμει προσωρινών διορισμών·

Or. en

Τροπολογία 61
Marek Siwiec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση 
της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης 
για τη μεταρρύθμιση της δικαστικής 
εξουσίας κατά την περίοδο 2013-2018, με 
βάση τις αρχές την ανεξαρτησίας, της 
αμεροληψίας, της επαγγελματικής 
επάρκειας και της ποιότητας του 
δικαστικού σώματος· προτρέπει τις αρχές 
να δώσουν ώθηση στη μεταρρύθμιση 

9. εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση 
της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης 
για τη μεταρρύθμιση της δικαστικής 
εξουσίας κατά την περίοδο 2013-2018, με 
βάση τις αρχές την ανεξαρτησίας, της 
αμεροληψίας, της επαγγελματικής 
επάρκειας και της ποιότητας του 
δικαστικού σώματος, καθώς και της 
απουσίας πολιτικών παρεμβάσεων· 
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αυτήν, υιοθετώντας τις συστάσεις της 
Επιτροπής της Βενετίας και στην 
προοπτική της αναλυτικής εξέτασης του 
κεφαλαίου 23, που ξεκίνησε στις 25 
Σεπτεμβρίου 2013· τονίζει τη σημασία που 
έχει η ενίσχυση της ανεξαρτησίας των 
ανώτατων δικαστικών και εισαγγελικών 
συμβουλίων· ανησυχεί για τα προβλήματα 
ασφάλειας δικαίου που δημιουργεί ο 
αριθμός των δικαστών οι οποίοι εκτελούν 
τα καθήκοντά τους δυνάμει προσωρινών 
διορισμών·

προτρέπει τις αρχές να δώσουν ώθηση στη 
μεταρρύθμιση αυτήν, υιοθετώντας τις 
συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας και 
στην προοπτική της αναλυτικής εξέτασης 
του κεφαλαίου 23, που ξεκίνησε στις 25 
Σεπτεμβρίου 2013· τονίζει τη σημασία που 
έχει η ενίσχυση της ανεξαρτησίας των 
ανώτατων δικαστικών και εισαγγελικών 
συμβουλίων· ανησυχεί για τα προβλήματα 
ασφάλειας δικαίου που δημιουργεί ο 
αριθμός των δικαστών οι οποίοι εκτελούν 
τα καθήκοντά τους δυνάμει προσωρινών 
διορισμών· πιστεύει ότι η ανεξαρτησία 
τους θα πρέπει επειγόντως να αποδειχθεί·

Or. en

Τροπολογία 62
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση 
της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης 
για τη μεταρρύθμιση της δικαστικής 
εξουσίας κατά την περίοδο 2013-2018, με 
βάση τις αρχές την ανεξαρτησίας, της 
αμεροληψίας, της επαγγελματικής 
επάρκειας και της ποιότητας του 
δικαστικού σώματος· προτρέπει τις αρχές 
να δώσουν ώθηση στη μεταρρύθμιση 
αυτήν, υιοθετώντας τις συστάσεις της 
Επιτροπής της Βενετίας και στην 
προοπτική της αναλυτικής εξέτασης του 
κεφαλαίου 23, που ξεκίνησε στις 25 
Σεπτεμβρίου 2013· τονίζει τη σημασία που 
έχει η ενίσχυση της ανεξαρτησίας των 
ανώτατων δικαστικών και εισαγγελικών 
συμβουλίων· ανησυχεί για τα προβλήματα 
ασφάλειας δικαίου που δημιουργεί ο 
αριθμός των δικαστών οι οποίοι εκτελούν 
τα καθήκοντά τους δυνάμει προσωρινών 

9. εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση 
της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης 
για τη μεταρρύθμιση της δικαστικής 
εξουσίας κατά την περίοδο 2013-2018, με 
βάση τις αρχές την ανεξαρτησίας, της 
αμεροληψίας, της επαγγελματικής 
επάρκειας και της ποιότητας του 
δικαστικού σώματος· προτρέπει τις αρχές 
να δώσουν ώθηση στη μεταρρύθμιση 
αυτήν, υιοθετώντας τις συστάσεις της 
Επιτροπής της Βενετίας, ιδίως όσον 
αφορά τον ρόλο του κοινοβουλίου στους 
διορισμούς δικαστών και την 
ανεξαρτησία της εισαγγελίας, και στην 
προοπτική της αναλυτικής εξέτασης του 
κεφαλαίου 23, που ξεκίνησε στις 25 
Σεπτεμβρίου 2013· τονίζει τη σημασία που 
έχει η ενίσχυση της ανεξαρτησίας των 
ανώτατων δικαστικών και εισαγγελικών 
συμβουλίων· ανησυχεί για τα προβλήματα 
ασφάλειας δικαίου που δημιουργεί ο 
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διορισμών· αριθμός των δικαστών οι οποίοι εκτελούν 
τα καθήκοντά τους δυνάμει προσωρινών 
διορισμών·

Or. en

Τροπολογία 63
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση 
της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης 
για τη μεταρρύθμιση της δικαστικής 
εξουσίας κατά την περίοδο 2013-2018, με 
βάση τις αρχές την ανεξαρτησίας, της 
αμεροληψίας, της επαγγελματικής 
επάρκειας και της ποιότητας του 
δικαστικού σώματος· προτρέπει τις αρχές 
να δώσουν ώθηση στη μεταρρύθμιση 
αυτήν, υιοθετώντας τις συστάσεις της 
Επιτροπής της Βενετίας και στην 
προοπτική της αναλυτικής εξέτασης του 
κεφαλαίου 23, που ξεκίνησε στις 25 
Σεπτεμβρίου 2013· τονίζει τη σημασία που 
έχει η ενίσχυση της ανεξαρτησίας των 
ανώτατων δικαστικών και εισαγγελικών 
συμβουλίων· ανησυχεί για τα προβλήματα 
ασφάλειας δικαίου που δημιουργεί ο 
αριθμός των δικαστών οι οποίοι εκτελούν 
τα καθήκοντά τους δυνάμει προσωρινών 
διορισμών·

9. εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση 
της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης 
για τη μεταρρύθμιση της δικαστικής 
εξουσίας κατά την περίοδο 2013-2018, με 
βάση τις αρχές την ανεξαρτησίας, της 
αμεροληψίας, της επαγγελματικής 
επάρκειας και της ποιότητας του 
δικαστικού σώματος· προτρέπει τις αρχές 
να δώσουν ώθηση στη μεταρρύθμιση 
αυτήν, υιοθετώντας τις συστάσεις της 
Επιτροπής της Βενετίας και στην 
προοπτική της αναλυτικής εξέτασης του 
κεφαλαίου 23, που ξεκίνησε στις 25 
Σεπτεμβρίου 2013· τονίζει τη σημασία που 
έχει η ενίσχυση της ανεξαρτησίας των 
ανώτατων δικαστικών και εισαγγελικών 
συμβουλίων· ανησυχεί για τα προβλήματα 
ασφάλειας δικαίου που δημιουργεί ο 
αριθμός των δικαστών οι οποίοι εκτελούν 
τα καθήκοντά τους δυνάμει προσωρινών 
διορισμών· επαναλαμβάνει ότι η ύπαρξη 
ισχυρής και ανεξάρτητης Δικαιοσύνης 
έχει ζωτική σημασία για την ικανότητα 
της Σερβίας να ικανοποιήσει τα κριτήρια 
για την ένταξη στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 64
Kinga Gál, György Schöpflin
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. προτείνει να καταργηθούν, μέσω της 
τροποποίησης του νόμου για την 
επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων, 
όλα τα διαδικαστικά και νομικά εμπόδια 
στην επανόρθωση σε είδος· καλεί την 
κυβέρνηση της Σερβίας να εφαρμόσει τον 
νόμο περί αποκατάστασης πλήρως και 
χωρίς διακρίσεις· επισημαίνει ότι η 
εφαρμογή του πρέπει να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
βασικές αρχές του ποινικού δικαίου, 
όπως ο σεβασμός του τεκμηρίου της 
αθωότητας·

Or. en

Τροπολογία 65
Marek Siwiec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση 
της εθνικής στρατηγικής κατά της 
διαφθοράς και του αντίστοιχου σχεδίου 
δράσης για την περίοδο 2013-2018 και 
τονίζει ότι απαιτείται συνεχής εργασία για 
την ουσιαστική υλοποίησή τους· 
υπογραμμίζει ότι έχει καίρια σημασία η 
πολιτική βούληση για να υπάρξει 
σταθερότητα στη διερεύνηση και την 
εκδίκαση σημαντικών υποθέσεων 
διαφθοράς, περιλαμβανομένων των 24 
υποθέσεων ιδιωτικοποιήσεων που έχει 
ξεχωρίσει το Συμβούλιο Καταπολέμησης 
της Διαφθοράς· υπογραμμίζει ταυτόχρονα 
την ανάγκη να ενισχυθούν οι θεσμικές 
ικανότητες, ιδίως στα δικαστικά και 

10. εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση 
της εθνικής στρατηγικής κατά της 
διαφθοράς και του αντίστοιχου σχεδίου 
δράσης για την περίοδο 2013-2018 και 
τονίζει ότι απαιτείται συνεχής εργασία για 
την ουσιαστική υλοποίησή τους· 
υπογραμμίζει ότι απαιτούνται εκτεταμένες 
βελτιώσεις όσον αφορά τη διερεύνηση και 
την εκδίκαση σημαντικών υποθέσεων 
διαφθοράς, περιλαμβανομένων των 24 
υποθέσεων ιδιωτικοποιήσεων που έχει 
ξεχωρίσει το Συμβούλιο Καταπολέμησης 
της Διαφθοράς· υπογραμμίζει ταυτόχρονα 
την ανάγκη να ενισχυθούν οι θεσμικές
ικανότητες και να ενισχυθεί το κράτος 
δικαίου, ιδίως στα δικαστικά και 
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εισαγγελικά όργανα, ώστε να γίνει δυνατή 
η αντιμετώπιση περίπλοκων υποθέσεων 
συστημικής διαφθοράς·

εισαγγελικά όργανα, ώστε να γίνει δυνατή 
η αντιμετώπιση περίπλοκων υποθέσεων 
συστημικής διαφθοράς·

Or. en

Τροπολογία 66
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση 
της εθνικής στρατηγικής κατά της 
διαφθοράς και του αντίστοιχου σχεδίου 
δράσης για την περίοδο 2013-2018 και 
τονίζει ότι απαιτείται συνεχής εργασία για 
την ουσιαστική υλοποίησή τους· 
υπογραμμίζει ότι έχει καίρια σημασία η 
πολιτική βούληση για να υπάρξει 
σταθερότητα στη διερεύνηση και την 
εκδίκαση σημαντικών υποθέσεων 
διαφθοράς, περιλαμβανομένων των 24 
υποθέσεων ιδιωτικοποιήσεων που έχει 
ξεχωρίσει το Συμβούλιο Καταπολέμησης 
της Διαφθοράς· υπογραμμίζει ταυτόχρονα 
την ανάγκη να ενισχυθούν οι θεσμικές 
ικανότητες, ιδίως στα δικαστικά και 
εισαγγελικά όργανα, ώστε να γίνει δυνατή 
η αντιμετώπιση περίπλοκων υποθέσεων 
συστημικής διαφθοράς·

10. εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση 
της εθνικής στρατηγικής κατά της 
διαφθοράς και του αντίστοιχου σχεδίου 
δράσης για την περίοδο 2013-2018 και 
τονίζει ότι απαιτείται συνεχής εργασία, 
αλλά και επαρκείς πόροι, για την 
ουσιαστική υλοποίησή τους· υπογραμμίζει 
ότι έχει καίρια σημασία η πολιτική 
βούληση για να υπάρξει σταθερότητα στη 
διερεύνηση και την εκδίκαση σημαντικών 
υποθέσεων διαφθοράς, περιλαμβανομένων 
των 24 υποθέσεων ιδιωτικοποιήσεων που 
έχει ξεχωρίσει το Συμβούλιο 
Καταπολέμησης της Διαφθοράς· εκφράζει 
ικανοποίηση, στο πλαίσιο αυτό, για τα 
πρώτα αποτελέσματα και τις οριστικές 
καταδίκες στον αγώνα κατά της 
διαφθοράς· υπογραμμίζει ταυτόχρονα την 
ανάγκη να ενισχυθούν οι θεσμικές
ικανότητες, ιδίως στα δικαστικά και 
εισαγγελικά όργανα, ώστε να γίνει δυνατή 
η αντιμετώπιση περίπλοκων υποθέσεων 
συστημικής διαφθοράς· πιστεύει ότι 
πρέπει να ενισχυθούν τόσο η νομική 
επάρκεια όσο και οι πόροι της Υπηρεσίας 
Καταπολέμησης της Διαφθοράς· 
υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση όλων 
των πολιτικών κομμάτων πρέπει να 
χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και να 
συμμορφώνεται με τα πρότυπα της ΕΕ· 
καλεί τις αρχές να εγκρίνουν τον νόμο για 
τους εσωτερικούς πληροφοριοδότες και 
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να εξασφαλίσουν την άμεση και ομαλή 
εφαρμογή του, ως αναγκαίο στοιχείο της 
στρατηγικής κατά της διαφθοράς·

Or. en

Τροπολογία 67
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση 
της εθνικής στρατηγικής κατά της 
διαφθοράς και του αντίστοιχου σχεδίου 
δράσης για την περίοδο 2013-2018 και 
τονίζει ότι απαιτείται συνεχής εργασία για 
την ουσιαστική υλοποίησή τους· 
υπογραμμίζει ότι έχει καίρια σημασία η 
πολιτική βούληση για να υπάρξει 
σταθερότητα στη διερεύνηση και την 
εκδίκαση σημαντικών υποθέσεων 
διαφθοράς, περιλαμβανομένων των 24 
υποθέσεων ιδιωτικοποιήσεων που έχει 
ξεχωρίσει το Συμβούλιο Καταπολέμησης 
της Διαφθοράς· υπογραμμίζει ταυτόχρονα 
την ανάγκη να ενισχυθούν οι θεσμικές 
ικανότητες, ιδίως στα δικαστικά και 
εισαγγελικά όργανα, ώστε να γίνει δυνατή 
η αντιμετώπιση περίπλοκων υποθέσεων 
συστημικής διαφθοράς·

10. εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση 
της εθνικής στρατηγικής κατά της 
διαφθοράς και του αντίστοιχου σχεδίου 
δράσης για την περίοδο 2013-2018 και για 
τη θετική αξιολόγηση του 
χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου 
«Υποστήριξη της ίδρυσης της Υπηρεσίας 
Καταπολέμησης της Διαφθοράς » τονίζει 
ότι απαιτείται συνεχής εργασία για την 
ουσιαστική υλοποίησή τους· υπογραμμίζει 
ότι έχει καίρια σημασία η πολιτική 
βούληση για να υπάρξει σταθερότητα στη 
διερεύνηση και την εκδίκαση σημαντικών 
υποθέσεων διαφθοράς, περιλαμβανομένων 
των 24 υποθέσεων ιδιωτικοποιήσεων που 
έχει ξεχωρίσει το Συμβούλιο 
Καταπολέμησης της Διαφθοράς· 
υπογραμμίζει ταυτόχρονα την ανάγκη να 
ενισχυθούν οι θεσμικές ικανότητες, ιδίως 
στα δικαστικά και εισαγγελικά όργανα, 
ώστε να γίνει δυνατή η αντιμετώπιση 
περίπλοκων υποθέσεων συστημικής 
διαφθοράς και να εξασφαλιστεί ότι οι 
όποιες πολιτικές εξελίξεις δεν θα 
εμποδίσουν την Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Διαφθοράς φωτίσει 
τις υποθέσεις συστημικής και πολιτικής 
διαφθοράς·

Or. en
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Τροπολογία 68
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση 
της εθνικής στρατηγικής κατά της 
διαφθοράς και του αντίστοιχου σχεδίου 
δράσης για την περίοδο 2013-2018 και 
τονίζει ότι απαιτείται συνεχής εργασία για 
την ουσιαστική υλοποίησή τους· 
υπογραμμίζει ότι έχει καίρια σημασία η 
πολιτική βούληση για να υπάρξει 
σταθερότητα στη διερεύνηση και την 
εκδίκαση σημαντικών υποθέσεων 
διαφθοράς, περιλαμβανομένων των 24 
υποθέσεων ιδιωτικοποιήσεων που έχει 
ξεχωρίσει το Συμβούλιο Καταπολέμησης 
της Διαφθοράς· υπογραμμίζει ταυτόχρονα 
την ανάγκη να ενισχυθούν οι θεσμικές 
ικανότητες, ιδίως στα δικαστικά και 
εισαγγελικά όργανα, ώστε να γίνει δυνατή 
η αντιμετώπιση περίπλοκων υποθέσεων 
συστημικής διαφθοράς·

10. εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση 
της εθνικής στρατηγικής κατά της 
διαφθοράς και του αντίστοιχου σχεδίου 
δράσης για την περίοδο 2013-2018 και 
τονίζει ότι απαιτείται συνεχής εργασία για 
την ουσιαστική υλοποίησή τους· τονίζει τη 
σημασία της κατάλληλης 
χρηματοδότησης για την ορθή υλοποίηση 
της στρατηγικής αυτής· υπογραμμίζει ότι 
έχει καίρια σημασία η πολιτική βούληση 
για να υπάρξει σταθερότητα στη 
διερεύνηση και την εκδίκαση σημαντικών 
υποθέσεων διαφθοράς, περιλαμβανομένων 
των 24 υποθέσεων ιδιωτικοποιήσεων που 
έχει ξεχωρίσει το Συμβούλιο 
Καταπολέμησης της Διαφθοράς· 
υπογραμμίζει ταυτόχρονα την ανάγκη να 
ενισχυθούν οι θεσμικές ικανότητες και η 
διοργανική συνεργασία, ιδίως στα 
δικαστικά και εισαγγελικά όργανα, ώστε 
να γίνει δυνατή η αντιμετώπιση 
περίπλοκων υποθέσεων συστημικής 
διαφθοράς·

Or. en

Τροπολογία 69
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση 
της εθνικής στρατηγικής κατά της 
διαφθοράς και του αντίστοιχου σχεδίου 
δράσης για την περίοδο 2013-2018 και 
τονίζει ότι απαιτείται συνεχής εργασία για 
την ουσιαστική υλοποίησή τους· 

10. εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση 
της εθνικής στρατηγικής κατά της 
διαφθοράς και του αντίστοιχου σχεδίου 
δράσης για την περίοδο 2013-2018 και 
τονίζει ότι απαιτείται συνεχής εργασία για 
την ουσιαστική υλοποίησή τους, στο 
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υπογραμμίζει ότι έχει καίρια σημασία η 
πολιτική βούληση για να υπάρξει 
σταθερότητα στη διερεύνηση και την 
εκδίκαση σημαντικών υποθέσεων 
διαφθοράς, περιλαμβανομένων των 24 
υποθέσεων ιδιωτικοποιήσεων που έχει 
ξεχωρίσει το Συμβούλιο Καταπολέμησης 
της Διαφθοράς· υπογραμμίζει ταυτόχρονα 
την ανάγκη να ενισχυθούν οι θεσμικές 
ικανότητες, ιδίως στα δικαστικά και 
εισαγγελικά όργανα, ώστε να γίνει δυνατή 
η αντιμετώπιση περίπλοκων υποθέσεων 
συστημικής διαφθοράς·

πλαίσιο των όρων που θέτει η ΕΕ, χωρίς 
τους οποίους η ένταξη δεν θα είναι 
επιτυχής· υπογραμμίζει ότι έχει καίρια 
σημασία η πολιτική βούληση για να 
υπάρξει σταθερότητα στη διερεύνηση και 
την εκδίκαση σημαντικών υποθέσεων 
διαφθοράς, περιλαμβανομένων των 24 
υποθέσεων ιδιωτικοποιήσεων που έχει 
ξεχωρίσει το Συμβούλιο Καταπολέμησης 
της Διαφθοράς· υπογραμμίζει ταυτόχρονα 
την ανάγκη να ενισχυθούν οι θεσμικές 
ικανότητες, ιδίως στα δικαστικά και 
εισαγγελικά όργανα, ώστε να γίνει δυνατή 
η αντιμετώπιση περίπλοκων υποθέσεων 
συστημικής διαφθοράς· σημειώνει επίσης 
ότι η πλήρης εφαρμογή σε όλους τους 
τομείς που επισημαίνει η έκθεση έχει 
καίρια σημασία·

Or. en

Τροπολογία 70
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση 
της εθνικής στρατηγικής κατά της 
διαφθοράς και του αντίστοιχου σχεδίου 
δράσης για την περίοδο 2013-2018 και 
τονίζει ότι απαιτείται συνεχής εργασία για 
την ουσιαστική υλοποίησή τους· 
υπογραμμίζει ότι έχει καίρια σημασία η 
πολιτική βούληση για να υπάρξει 
σταθερότητα στη διερεύνηση και την 
εκδίκαση σημαντικών υποθέσεων 
διαφθοράς, περιλαμβανομένων των 24 
υποθέσεων ιδιωτικοποιήσεων που έχει 
ξεχωρίσει το Συμβούλιο Καταπολέμησης 
της Διαφθοράς· υπογραμμίζει ταυτόχρονα 
την ανάγκη να ενισχυθούν οι θεσμικές 
ικανότητες, ιδίως στα δικαστικά και 
εισαγγελικά όργανα, ώστε να γίνει δυνατή 

10. εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση 
της εθνικής στρατηγικής κατά της 
διαφθοράς και του αντίστοιχου σχεδίου 
δράσης για την περίοδο 2013-2018 και 
τονίζει ότι απαιτείται συνεχής εργασία για 
την ουσιαστική υλοποίησή τους· 
υπογραμμίζει ότι έχει καίρια σημασία η 
πολιτική βούληση για να υπάρξει 
σταθερότητα στη διερεύνηση και την 
εκδίκαση σημαντικών υποθέσεων 
διαφθοράς, περιλαμβανομένων των 24 
υποθέσεων ιδιωτικοποιήσεων που έχει 
ξεχωρίσει το Συμβούλιο Καταπολέμησης 
της Διαφθοράς· υπογραμμίζει ταυτόχρονα 
την ανάγκη να ενισχυθούν οι θεσμικές 
ικανότητες, ιδίως στα δικαστικά και 
εισαγγελικά όργανα, ώστε να γίνει δυνατή 
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η αντιμετώπιση περίπλοκων υποθέσεων 
συστημικής διαφθοράς·

η αντιμετώπιση περίπλοκων υποθέσεων 
συστημικής διαφθοράς· αναγνωρίζει τις 
προσπάθειες που έχουν γίνει για τον 
περιορισμό του αφανούς εμπορίου μεταξύ 
της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου, 
μέσω του σχεδίου για την εποπτεία της 
εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ 
Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου για την 
ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και 
αγαθών·  

Or. hr

Τροπολογία 71
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. χαιρετίζει την προσέγγιση της 
κυβέρνησης για «μηδενική ανοχή» έναντι 
της διαφθοράς· τονίζει ότι οι αρχές 
πρέπει να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση 
της ικανότητας διερεύνησης 
χρηματοοικονομικών υποθέσεων, να 
θεσπίσουν και να εφαρμόζουν  νομοθεσία 
που θα αναγνωρίζει τον αθέμιτο 
πλουτισμό ως ποινικό αδίκημα· καλεί την 
κυβέρνηση να συνεχίσει τις προσπάθειες 
για την επίτευξη αποτελεσμάτων στον 
τομέα της δίωξης της διαφθοράς μεταξύ 
των υψηλά ιστάμενων δημόσιων 
υπαλλήλων και  επιχειρηματιών·

Or. en

Τροπολογία 72
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. αναγνωρίζει τις γυναίκες ως 
σημαντικούς παράγοντες αλλαγής στη 
σερβική κοινωνία· επισημαίνει τη 
βελτίωση της εκπροσώπησης των 
γυναικών στο Κοινοβούλιο μετά τις 
εκλογές του 2012· προτρέπει τις αρχές 
της Σερβίας να καταβάλουν περαιτέρω 
προσπάθειες για να εξασφαλιστεί ίση 
εκπροσώπηση· υπογραμμίζει ότι οι 
γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται 
διακρίσεις στην αγορά εργασίας και σε 
άλλους τομείς της κοινωνίας και να μην 
εκπροσωπούνται πλήρως στον πολιτικό 
βίο της χώρας, μεταξύ άλλων σε 
κυβερνητικές θέσεις· υπογραμμίζει ότι η 
αποτελεσματική εφαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και την ισότητα των φύλων 
και η περαιτέρω ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας εξακολουθούν να 
αποτελούν μείζονες προκλήσεις και 
προτρέπει τις σερβικές αρχές να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους στους τομείς 
αυτούς·

Or. en

Τροπολογία 73
Kinga Gál, György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. επισημαίνει και πάλι τις ανησυχίες 
του για την απόφαση του συνταγματικού 
δικαστηρίου η οποία καταργεί τις 22 
εγγυημένες αρμοδιότητες της Αυτόνομης 
Επαρχίας της Βοϊβοδίνας, με αποτέλεσμα 
ένας ανησυχητικά υψηλός αριθμός 
θεμάτων να παραμένουν ανεπίλυτα και να 
πρέπει να αντιμετωπιστούν· ζητεί τον 
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σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου 
και της αναλογικότητας στο θέμα αυτό· 
επιπλέον, υπενθυμίζει και πάλι στα 
εμπλεκόμενα μέρη ότι, σύμφωνα με το 
σύνταγμα, ο νόμος για τη χρηματοδότηση 
της Αυτόνομης Επαρχίας θα έπρεπε να 
έχει εγκριθεί από τα τέλη του 2008· 
προτρέπει, συνεπώς, την κυβέρνηση να 
υποβάλει στο Κοινοβούλιο τον νόμο αυτό 
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, καθώς 
είναι απαραίτητος για τη λειτουργία της 
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου 
στη Σερβία·

Or. en

Τροπολογία 74
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. σημειώνει ότι η διαφθορά και το 
οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως 
διαδεδομένα στην περιοχή και αποτελούν 
επίσης εμπόδιο στη δημοκρατική, 
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της 
Σερβίας· θεωρεί ότι, για να 
αντιμετωπισθούν τα θέματα αυτά 
αποτελεσματικότερα, απαιτείται 
περιφερειακή στρατηγική και ενισχυμένη 
συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών στην 
περιοχή· 

Or. en

Τροπολογία 75
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει ο 
εποικοδομητικός κοινωνικός διάλογος για 
την οικονομική ανάπτυξη στη Σερβία· 
παροτρύνει την κυβέρνηση να προωθήσει 
τη δημιουργία ικανοτήτων των 
ουσιαστικά ανεξάρτητων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων 
εργαζομένων και εργοδοτών και ένα 
πλαίσιο και πολιτικό χώρο για τον 
κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές 
συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 76
Davor Ivo Stier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει τη σημασία της προώθησης και 
της υπεράσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών 
και της αρχής της μη εφαρμογής 
διακρίσεων, για οποιονδήποτε λόγο και σε 
οποιοδήποτε επίπεδο· εκφράζει 
ικανοποίηση για την έγκριση της 
στρατηγικής για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και υπογραμμίζει ότι αυτό που 
έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η 
εφαρμογή της· εκφράζει ικανοποίηση για 
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι 
τώρα, αλλά συνεχίζει να ανησυχεί για την 
ένταση των διακρίσεων στη χώρα και ζητεί 
να υπάρξει σεβασμός για όλες οι 
μειονότητες, είτε εθνικές, είτε εθνοτικές, 
είτε γενετήσιου προσανατολισμού, και να 
προστατευτούν τα δικαιώματά τους· 
καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση 
των αρχών να απαγορέψουν την 
προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο 

11. τονίζει τη σημασία της προώθησης και 
της υπεράσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών 
και της αρχής της μη εφαρμογής 
διακρίσεων, για οποιονδήποτε λόγο και σε 
οποιοδήποτε επίπεδο· εκφράζει 
ικανοποίηση για την έγκριση της 
στρατηγικής για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και υπογραμμίζει ότι αυτό που 
έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η 
εφαρμογή της· εκφράζει ικανοποίηση για 
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι 
τώρα, αλλά συνεχίζει να ανησυχεί για την 
ένταση των διακρίσεων στη χώρα και ζητεί 
να υπάρξει σεβασμός για όλες οι 
μειονότητες, είτε εθνικές, είτε εθνοτικές, 
είτε γενετήσιου προσανατολισμού, και να 
προστατευτούν τα δικαιώματά τους·
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του 2013 «πορεία υπερηφάνειας» στο 
Βελιγράδι·

Or. en

Τροπολογία 77
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει τη σημασία της προώθησης και 
της υπεράσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών 
και της αρχής της μη εφαρμογής 
διακρίσεων, για οποιονδήποτε λόγο και σε 
οποιοδήποτε επίπεδο· εκφράζει 
ικανοποίηση για την έγκριση της 
στρατηγικής για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και υπογραμμίζει ότι αυτό που 
έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η 
εφαρμογή της· εκφράζει ικανοποίηση για 
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι 
τώρα, αλλά συνεχίζει να ανησυχεί για την 
ένταση των διακρίσεων στη χώρα και ζητεί 
να υπάρξει σεβασμός για όλες οι 
μειονότητες, είτε εθνικές, είτε εθνοτικές, 
είτε γενετήσιου προσανατολισμού, και να 
προστατευτούν τα δικαιώματά τους·
καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση 
των αρχών να απαγορέψουν την 
προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο του 
2013 «πορεία υπερηφάνειας» στο 
Βελιγράδι·

11. τονίζει τη σημασία της προώθησης και 
της υπεράσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών 
και της αρχής της μη εφαρμογής 
διακρίσεων, για οποιονδήποτε λόγο και σε 
οποιοδήποτε επίπεδο· εκφράζει 
ικανοποίηση για την έγκριση της 
στρατηγικής για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και υπογραμμίζει ότι αυτό που 
έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η 
εφαρμογή της· εκφράζει ικανοποίηση για 
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι 
τώρα, αλλά συνεχίζει να ανησυχεί για την 
ένταση των διακρίσεων στη χώρα και ζητεί 
να υπάρξει σεβασμός για όλες οι 
μειονότητες, σε σχέση με την εθνικότητα,
την εθνοτική καταγωγή, το φύλο και τον 
γενετήσιο προσανατολισμό, και να 
προστατευτούν τα δικαιώματά τους· ζητεί 
βελτίωση της προστασίας των 
δικαιωμάτων των γυναικών και πολιτικές 
για την ισότητα των φύλων· καταδικάζει 
απερίφραστα την απόφαση των αρχών να 
απαγορέψουν την προγραμματισμένη για 
τον Σεπτέμβριο του 2013 «πορεία 
υπερηφάνειας» στο Βελιγράδι, πράγμα 
που συνέβη και τα δύο προηγούμενα 
χρόνια, και ζητεί πολιτική υποστήριξη 
των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ στο 
υψηλότερο πολιτικό επίπεδο· παροτρύνει 
την κυβέρνηση να εντείνει τις 
προσπάθειες καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους για τη σφαιρική αντιμετώπιση των 
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βίαιων ομάδων που είχαν σκοπό να 
διαταράξουν και να επιτεθούν στην 
ειρηνική διαδήλωση της κοινότητας των 
ΛΟΑΔ, ώστε να μην μπορέσουν οι ομάδες 
αυτές να υπονομεύσουν το κράτος 
δικαίου και την άσκηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη Σερβία·

Or. en

Τροπολογία 78
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει τη σημασία της προώθησης και 
της υπεράσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών 
και της αρχής της μη εφαρμογής 
διακρίσεων, για οποιονδήποτε λόγο και σε 
οποιοδήποτε επίπεδο· εκφράζει 
ικανοποίηση για την έγκριση της 
στρατηγικής για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και υπογραμμίζει ότι αυτό που 
έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η 
εφαρμογή της· εκφράζει ικανοποίηση για 
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι 
τώρα, αλλά συνεχίζει να ανησυχεί για την 
ένταση των διακρίσεων στη χώρα και ζητεί 
να υπάρξει σεβασμός για όλες οι 
μειονότητες, είτε εθνικές, είτε εθνοτικές, 
είτε γενετήσιου προσανατολισμού, και να 
προστατευτούν τα δικαιώματά τους· 
καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση 
των αρχών να απαγορέψουν την 
προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο του 
2013 «πορεία υπερηφάνειας» στο 
Βελιγράδι·

11. τονίζει τη σημασία της προώθησης και 
της υπεράσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών 
και της αρχής της μη εφαρμογής 
διακρίσεων, για οποιονδήποτε λόγο και σε 
οποιοδήποτε επίπεδο· εκφράζει 
ικανοποίηση για την έγκριση της 
στρατηγικής για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και υπογραμμίζει ότι αυτό που 
έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η 
εφαρμογή της· εκφράζει ικανοποίηση για 
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι 
τώρα, αλλά συνεχίζει να ανησυχεί για την 
ένταση των διακρίσεων στη χώρα και ζητεί 
να υπάρξει σεβασμός για όλες οι 
μειονότητες, και ιδίως για τις εθνικές, τις 
εθνοτικές και τις μειονότητες γενετήσιου 
προσανατολισμού, και να προστατευτούν 
τα δικαιώματά τους· καταδικάζει 
απερίφραστα την απόφαση των αρχών να 
απαγορέψουν την προγραμματισμένη για 
τον Σεπτέμβριο του 2013 «πορεία 
υπερηφάνειας» στο Βελιγράδι·

Or. hr

Τροπολογία 79
Göran Färm
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει τη σημασία της προώθησης και 
της υπεράσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών 
και της αρχής της μη εφαρμογής 
διακρίσεων, για οποιονδήποτε λόγο και σε 
οποιοδήποτε επίπεδο· εκφράζει 
ικανοποίηση για την έγκριση της 
στρατηγικής για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και υπογραμμίζει ότι αυτό που 
έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η 
εφαρμογή της· εκφράζει ικανοποίηση για 
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι 
τώρα, αλλά συνεχίζει να ανησυχεί για την 
ένταση των διακρίσεων στη χώρα και ζητεί 
να υπάρξει σεβασμός για όλες οι 
μειονότητες, είτε εθνικές, είτε εθνοτικές, 
είτε γενετήσιου προσανατολισμού, και να 
προστατευτούν τα δικαιώματά τους·
καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση 
των αρχών να απαγορέψουν την 
προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο του 
2013 «πορεία υπερηφάνειας» στο 
Βελιγράδι·

11. τονίζει τη σημασία της προώθησης και 
της υπεράσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών 
και της αρχής της μη εφαρμογής 
διακρίσεων, για οποιονδήποτε λόγο και σε 
οποιοδήποτε επίπεδο· εκφράζει 
ικανοποίηση για την έγκριση της 
στρατηγικής για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και υπογραμμίζει ότι αυτό που 
έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η 
εφαρμογή της· εκφράζει ικανοποίηση για 
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι 
τώρα, αλλά συνεχίζει να ανησυχεί για την 
ένταση των διακρίσεων στη χώρα και ζητεί 
να υπάρξει σεβασμός για τις γυναίκες, τα 
άτομα με αναπηρία, τους ΛΟΑΔ, όλες οι 
μειονότητες, είτε εθνικές, είτε εθνοτικές, 
είτε γενετήσιου προσανατολισμού, και να 
προστατευτούν τα δικαιώματά τους·
καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση 
των αρχών να απαγορέψουν την 
προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο του 
2013 «πορεία υπερηφάνειας» στο 
Βελιγράδι·

Or. en

Τροπολογία 80
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει τη σημασία της προώθησης και 
της υπεράσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών 
και της αρχής της μη εφαρμογής 
διακρίσεων, για οποιονδήποτε λόγο και σε 

11. τονίζει τη σημασία της προώθησης και 
της υπεράσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών 
και της αρχής της μη εφαρμογής 
διακρίσεων, για οποιονδήποτε λόγο και σε 
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οποιοδήποτε επίπεδο· εκφράζει 
ικανοποίηση για την έγκριση της 
στρατηγικής για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και υπογραμμίζει ότι αυτό που 
έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η 
εφαρμογή της· εκφράζει ικανοποίηση για 
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι 
τώρα, αλλά συνεχίζει να ανησυχεί για την 
ένταση των διακρίσεων στη χώρα και ζητεί 
να υπάρξει σεβασμός για όλες οι 
μειονότητες, είτε εθνικές, είτε εθνοτικές, 
είτε γενετήσιου προσανατολισμού, και να 
προστατευτούν τα δικαιώματά τους· 
καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση 
των αρχών να απαγορέψουν την 
προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο του 
2013 «πορεία υπερηφάνειας» στο 
Βελιγράδι·

οποιοδήποτε επίπεδο· εκφράζει 
ικανοποίηση για την έγκριση της 
στρατηγικής για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και υπογραμμίζει ότι αυτό που 
έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η 
εφαρμογή της· εκφράζει ικανοποίηση για 
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι 
τώρα, αλλά συνεχίζει να ανησυχεί για την 
ένταση των διακρίσεων στη χώρα και ζητεί 
να υπάρξει σεβασμός για όλες οι 
μειονότητες, είτε εθνικές, είτε εθνοτικές, 
είτε γενετήσιου προσανατολισμού, και να 
προστατευτούν τα κοινωνικοοικονομικά 
και πολιτιστικά δικαιώματά τους· 
καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση 
των αρχών να απαγορέψουν την 
προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο του 
2013 «πορεία υπερηφάνειας» στο 
Βελιγράδι·

Or. en

Τροπολογία 81
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει τη σημασία της προώθησης και 
της υπεράσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών 
και της αρχής της μη εφαρμογής 
διακρίσεων, για οποιονδήποτε λόγο και σε 
οποιοδήποτε επίπεδο· εκφράζει 
ικανοποίηση για την έγκριση της 
στρατηγικής για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και υπογραμμίζει ότι αυτό που 
έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η 
εφαρμογή της· εκφράζει ικανοποίηση για 
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι 
τώρα, αλλά συνεχίζει να ανησυχεί για την 
ένταση των διακρίσεων στη χώρα και ζητεί 
να υπάρξει σεβασμός για όλες οι 
μειονότητες, είτε εθνικές, είτε εθνοτικές, 
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είτε γενετήσιου προσανατολισμού, και να 
προστατευτούν τα δικαιώματά τους·
επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στις κατηγορίες που είναι 
περισσότερο εκτεθειμένες σε διακρίσεις 
και μεροληπτικές πρακτικές, όπως είναι 
οι Ρομά, οι γυναίκες, τα άτομα με 
αναπηρία και τα παιδιά· ζητεί να 
εφαρμοσθεί ουσιαστικά η στρατηγική της 
Σερβίας για τους Ρομά· καταδικάζει 
απερίφραστα την απόφαση των αρχών να 
απαγορέψουν την προγραμματισμένη για 
τον Σεπτέμβριο του 2013 «πορεία 
υπερηφάνειας» στο Βελιγράδι·

Or. en

Τροπολογία 82
Sandra Petrović Jakovina

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει τη σημασία της προώθησης και 
της υπεράσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών 
και της αρχής της μη εφαρμογής 
διακρίσεων, για οποιονδήποτε λόγο και σε 
οποιοδήποτε επίπεδο· εκφράζει 
ικανοποίηση για την έγκριση της 
στρατηγικής για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και υπογραμμίζει ότι αυτό που 
έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η 
εφαρμογή της· εκφράζει ικανοποίηση για 
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι 
τώρα, αλλά συνεχίζει να ανησυχεί για την 
ένταση των διακρίσεων στη χώρα και ζητεί 
να υπάρξει σεβασμός για όλες οι 
μειονότητες, είτε εθνικές, είτε εθνοτικές, 
είτε γενετήσιου προσανατολισμού, και να 
προστατευτούν τα δικαιώματά τους· 
καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση 
των αρχών να απαγορέψουν την 
προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο του 

11. τονίζει τη σημασία της προώθησης και 
της υπεράσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών
και της αρχής της μη εφαρμογής 
διακρίσεων, για οποιονδήποτε λόγο και σε 
οποιοδήποτε επίπεδο· εκφράζει 
ικανοποίηση για την έγκριση της 
στρατηγικής για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και υπογραμμίζει ότι αυτό που 
έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η 
εφαρμογή της· εκφράζει ικανοποίηση για 
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι 
τώρα, αλλά συνεχίζει να ανησυχεί για την 
ένταση των διακρίσεων στη χώρα και ζητεί 
να υπάρξει σεβασμός για όλες οι 
μειονότητες, είτε εθνικές, είτε εθνοτικές, 
είτε γενετήσιου προσανατολισμού, και να 
προστατευτούν τα δικαιώματά τους· 
καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση 
των αρχών να απαγορέψουν την 
προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο του 
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2013 «πορεία υπερηφάνειας» στο 
Βελιγράδι·

2013 «πορεία υπερηφάνειας» στο 
Βελιγράδι, και ιδίως το μέρος της 
απόφασης που αιτιολογεί την απαγόρευση 
επικαλούμενο προβλήματα για τις 
δημόσιες συγκοινωνίες, και κινδύνους για 
την υγεία, τη δημόσια αιδώ και την 
ασφάλεια προσώπων και περιουσιών·

Or. hr

Τροπολογία 83
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει τη σημασία της προώθησης και 
της υπεράσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών 
και της αρχής της μη εφαρμογής 
διακρίσεων, για οποιονδήποτε λόγο και σε 
οποιοδήποτε επίπεδο· εκφράζει 
ικανοποίηση για την έγκριση της 
στρατηγικής για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και υπογραμμίζει ότι αυτό που 
έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η 
εφαρμογή της· εκφράζει ικανοποίηση για 
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι 
τώρα, αλλά συνεχίζει να ανησυχεί για την 
ένταση των διακρίσεων στη χώρα και ζητεί 
να υπάρξει σεβασμός για όλες οι 
μειονότητες, είτε εθνικές, είτε εθνοτικές, 
είτε γενετήσιου προσανατολισμού, και να 
προστατευτούν τα δικαιώματά τους·
καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση 
των αρχών να απαγορέψουν την 
προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο του 
2013 «πορεία υπερηφάνειας» στο 
Βελιγράδι·

11. τονίζει τη σημασία της προώθησης και 
της υπεράσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών 
και της αρχής της μη εφαρμογής 
διακρίσεων, για οποιονδήποτε λόγο και σε 
οποιοδήποτε επίπεδο· εκφράζει 
ικανοποίηση για την έγκριση της 
στρατηγικής για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και υπογραμμίζει ότι αυτό που 
έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η 
εφαρμογή της· εκφράζει ικανοποίηση για 
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι 
τώρα, αλλά συνεχίζει να ανησυχεί για την 
ένταση των διακρίσεων στη χώρα και ζητεί 
να υπάρξει σεβασμός για όλες οι 
μειονότητες, είτε εθνικές, είτε εθνοτικές, 
είτε γενετήσιου προσανατολισμού, και να 
προστατευτούν τα δικαιώματά τους·
καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση 
των αρχών να απαγορέψουν την 
προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο του 
2013 «πορεία υπερηφάνειας» στο 
Βελιγράδι και εμμένει στην άποψη ότι το 
δικαίωμα δημόσιας συγκέντρωσης πρέπει 
να εξασφαλίζεται για όλους τους πολίτες 
και τις μειονότητες, 
συμπεριλαμβανομένης της μειονότητας 
ΛΟΑΔ· ζητεί από τις αρχές να 
εξασφαλίσουν μια ομαλή εκλογική 
διαδικασία για τις εκλογές του 2014 για 
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την ανάδειξη των Συμβουλίων Εθνικών 
Μειονοτήτων, σύμφωνα με τις συστάσεις 
ανεξάρτητων φορέων·

Or. en

Τροπολογία 84
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει τη σημασία της προώθησης και 
της υπεράσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών 
και της αρχής της μη εφαρμογής 
διακρίσεων, για οποιονδήποτε λόγο και σε 
οποιοδήποτε επίπεδο· εκφράζει 
ικανοποίηση για την έγκριση της 
στρατηγικής για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και υπογραμμίζει ότι αυτό που 
έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η 
εφαρμογή της· εκφράζει ικανοποίηση για 
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι 
τώρα, αλλά συνεχίζει να ανησυχεί για την 
ένταση των διακρίσεων στη χώρα και ζητεί 
να υπάρξει σεβασμός για όλες οι 
μειονότητες, είτε εθνικές, είτε εθνοτικές, 
είτε γενετήσιου προσανατολισμού, και να 
προστατευτούν τα δικαιώματά τους· 
καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση 
των αρχών να απαγορέψουν την 
προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο του 
2013 «πορεία υπερηφάνειας» στο 
Βελιγράδι·

11. τονίζει τη σημασία της προώθησης και 
της υπεράσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών 
και της αρχής της μη εφαρμογής 
διακρίσεων, για οποιονδήποτε λόγο και σε 
οποιοδήποτε επίπεδο· εκφράζει 
ικανοποίηση για την έγκριση της 
στρατηγικής για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και υπογραμμίζει ότι αυτό που 
έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η 
εφαρμογή της· εκφράζει ικανοποίηση για 
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι 
τώρα, αλλά συνεχίζει να ανησυχεί για την 
ένταση των διακρίσεων στη χώρα και ζητεί 
να υπάρξει σεβασμός για όλες οι 
μειονότητες, είτε εθνικές, είτε εθνοτικές, 
είτε γενετήσιου προσανατολισμού, και να 
προστατευτούν τα δικαιώματά τους· 
καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση 
των αρχών να απαγορέψουν την 
προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο του 
2013 «πορεία υπερηφάνειας» στο 
Βελιγράδι· καλεί ακόμη τις σερβικές 
αρχές να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα 
των τραυματικών συνεπειών των 
βιαιοτήτων της δεκαετίας ’90 μέσω μιας 
μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την 
απομάκρυνση του κινδύνου επανάληψης 
φαινομένων χουλιγκανισμού και ανομίας·

Or. en
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Τροπολογία 85
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. τονίζει τον κεντρικό ρόλο των 
ενεργών και ανεξάρτητων οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) στην 
ενίσχυση και εδραίωση δημοκρατικών 
πολιτικών διαδικασιών στη χώρα· 
αναγνωρίζει το σημαντικό έργο που 
πραγματοποιούν οι ΟΚΠ και οι 
οργανώσεις γυναικών όσον αφορά την 
προώθηση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ, 
τον τερματισμό της βίας κατά των 
γυναικών, την αύξηση της συμμετοχής 
των γυναικών στην πολιτική, τις 
προσπάθειες για την οικοδόμηση της 
ειρήνης και τον ρόλο της κοινωνίας των 
πολιτών ως μηχανισμού ελέγχου· τονίζει 
τη σπουδαιότητα του διαλόγου με τις 
ΟΚΠ και επισημαίνει την κρίσιμη 
συμβολή παραγόντων της κοινωνίας των 
πολιτών στη βελτίωση της περιφερειακής 
συνεργασίας σε κοινωνικά και πολιτικά 
θέματα· χαιρετίζει τη βελτίωση της 
συνεργασίας της κυβέρνησης με τις 
ΜΚΟ, αλλά ζητεί ευρύτερη διαβούλευση 
με αυτές για τη χάραξη της πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης 
πολιτικών και νομοθεσίας, και την 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων 
των αρχών·

Or. en

Τροπολογία 86
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. ζητεί ισχυρότερη πολιτική δέσμευση 
για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας 
διοίκησης και προσπάθειες για την 
καθιέρωση αξιοκρατικού συστήματος, 
ιδίως προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
ολοκλήρωση και η πλήρης ευθυγράμμιση 
με τα διεθνή πρότυπα του νομοθετικού 
πλαισίου· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ο νόμος περί δημοσίων 
υπαλλήλων δεν ισχύει για τις τοπικές 
αρχές·

Or. en

Τροπολογία 87
László Tőkés

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί τις αρχές να προαγάγουν την 
ίση μεταχείριση για τις εθνικές και 
εθνοτικές μειονότητες αδιακρίτως, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης 
στην εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα 
και της χρήσης της γλώσσας σε επίπεδο 
τοπικής και περιφερειακής δημόσιας 
διοίκησης· ζητεί περαιτέρω βελτιώσεις 
ώστε να εκλείψουν οι διακρίσεις στους 
υφιστάμενους νόμους και πρακτικές για 
την επιστροφή ακίνητης περιουσίας σε 
άτομα που ανήκουν σε εθνικές και 
εθνοτικές μειονότητες, καθώς και 
ιδιοκτησιών που κατασχέθηκαν από την 
εκκλησία· συνιστά περαιτέρω να αυξηθεί 
η παρεχόμενη χρηματοοικονομική 
υποστήριξη στα εθνικά συμβούλια που 
εκπροσωπούν εθνοτικές μειονότητες σε 
εθνικό επίπεδο προκειμένου να 
υποστηριχθεί το έργο τους και να 
επιτευχθούν οι στόχοι τους·
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Or. en

Τροπολογία 88
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί τις αρχές της Σερβίας να 
διαμορφώσουν μια βολονταριστική 
προσέγγιση για την καλύτερη ένταξη του 
πληθυσμού ΛΟΑΔ·

Or. en

Τροπολογία 89
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. υπογραμμίζει ότι η Σερβία έχει 
κυρώσει τις σημαντικότερες συμβάσεις 
της ΔΟΕ για τα εργατικά δικαιώματα και 
τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Χάρτη· εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων και 
τα συνδικαλιστικά δικαιώματα 
εξακολουθούν να υφίστανται 
περιορισμούς παρά τις συνταγματικές 
εγγυήσεις και καλεί τη Σερβία να 
ενισχύσει περαιτέρω αυτά τα 
δικαιώματα· ανησυχεί για το γεγονός ότι 
ο κοινωνικός διάλογος εξακολουθεί να 
είναι ανίσχυρος και η διαβούλευση με 
τους κοινωνικούς εταίρους δεν διεξάγεται 
σε τακτική βάση· ζητεί να ληφθούν 
περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση του 
Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου 
ώστε να συμμετέχει ενεργά στην ενίσχυση 
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του κοινωνικού διαλόγου και να έχει 
ουσιαστικότερο συμβουλευτικό ρόλο στο 
νομοπαρασκευαστικό έργο·

Or. en

Τροπολογία 90
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν την 
αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό του 
προγράμματος προστασίας μαρτύρων και 
να παρέχουν επαρκείς πόρους στο 
πρόγραμμα αυτό, ώστε να μπορεί η 
δικαιοσύνη να συνεχίσει αποτελεσματικά 
τις διώξεις για εγκλήματα πολέμου· 
εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι 
ορισμένοι πρώην αστυνομικοί 
εγκατέλειψαν οικειοθελώς το ΠΠΜ λόγω 
των σημαντικών ανεπαρκειών του·

Or. en

Τροπολογία 91
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και 
εκφράζει ικανοποίηση, από την άποψη 
αυτήν, για την αποποινικοποίηση της 
δυσφήμισης· τονίζει την ανάγκη 
διατήρησης μιας ισχυρής δημόσιας 
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και 
διασφάλισης πλήρους διαφάνειας όσον 

12. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και 
εκφράζει ικανοποίηση, από την άποψη 
αυτήν, για την αποποινικοποίηση της 
δυσφήμισης· τονίζει την ανάγκη 
διατήρησης μιας ισχυρής δημόσιας 
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στην οποία 
θα εξασφαλίζεται σταθερή και βιώσιμη 
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αφορά την ιδιοκτησία των μέσων 
ενημέρωσης· ενθαρρύνει τη γρήγορη 
εφαρμογή της στρατηγικής για τα μέσα 
ενημέρωσης και έγκριση των σχετικών 
νομοσχεδίων· αποδοκιμάζει έντονα τις 
συνεχιζόμενες απειλές κατά 
δημοσιογράφων·

χρηματοδότηση, καθώς και διασφάλισης 
πλήρους διαφάνειας όσον αφορά την 
ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης·
ενθαρρύνει τη γρήγορη εφαρμογή της 
στρατηγικής για τα μέσα ενημέρωσης και 
έγκριση των σχετικών νομοσχεδίων·
εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις 
συνεχιζόμενες απειλές κατά 
δημοσιογράφων και επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του προς τις αρχές να 
ολοκληρώσουν τις έρευνες που εκκρεμούν 
για τις δολοφονίες δημοσιογράφων·
θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν 
περαιτέρω μέτρα προκειμένου να 
παρασχεθεί στους δημοσιογράφους ένα 
ασφαλές περιβάλλον για την 
αποτελεσματική και χωρίς 
αυτολογοκρισία εκτέλεση του έργου τους· 
εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στον 
κίνδυνο κατάχρησης δημόσιων πόρων για 
διαφημίσεις με στόχο την άσκηση 
πολιτικής επιρροής στα μέσα 
ενημέρωσης· 

Or. en

Τροπολογία 92
Tanja Fajon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και 
εκφράζει ικανοποίηση, από την άποψη 
αυτήν, για την αποποινικοποίηση της 
δυσφήμισης· τονίζει την ανάγκη 
διατήρησης μιας ισχυρής δημόσιας 
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και 
διασφάλισης πλήρους διαφάνειας όσον 
αφορά την ιδιοκτησία των μέσων 
ενημέρωσης· ενθαρρύνει τη γρήγορη 
εφαρμογή της στρατηγικής για τα μέσα 
ενημέρωσης και έγκριση των σχετικών 

12. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η
πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, η 
ελευθερία της πληροφόρησης και 
εκφράζει ικανοποίηση, από την άποψη 
αυτήν, για την αποποινικοποίηση της 
δυσφήμισης· τονίζει την ανάγκη 
διατήρησης μιας ισχυρής και ανεξάρτητης
δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και 
διασφάλισης πλήρους διαφάνειας όσον 
αφορά την ιδιοκτησία των μέσων 
ενημέρωσης· ενθαρρύνει τη γρήγορη 
εφαρμογή της στρατηγικής για τα μέσα 



AM\1009021EL.doc 65/93 PE522.953v01-00

EL

νομοσχεδίων· αποδοκιμάζει έντονα τις 
συνεχιζόμενες απειλές κατά 
δημοσιογράφων·

ενημέρωσης και έγκριση των σχετικών 
νομοσχεδίων· αποδοκιμάζει έντονα τις 
συνεχιζόμενες απειλές κατά 
δημοσιογράφων και τις επισφαλείς 
συνθήκες εργασίας τους·

Or. en

Τροπολογία 93
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και 
εκφράζει ικανοποίηση, από την άποψη 
αυτήν, για την αποποινικοποίηση της 
δυσφήμισης· τονίζει την ανάγκη 
διατήρησης μιας ισχυρής δημόσιας 
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και 
διασφάλισης πλήρους διαφάνειας όσον 
αφορά την ιδιοκτησία των μέσων 
ενημέρωσης· ενθαρρύνει τη γρήγορη 
εφαρμογή της στρατηγικής για τα μέσα 
ενημέρωσης και έγκριση των σχετικών 
νομοσχεδίων· αποδοκιμάζει έντονα τις 
συνεχιζόμενες απειλές κατά 
δημοσιογράφων·

12. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και 
εκφράζει ικανοποίηση, από την άποψη 
αυτήν, για την αποποινικοποίηση της 
δυσφήμισης· τονίζει την ανάγκη 
διατήρησης μιας ισχυρής και ανεξάρτητης
δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και 
διασφάλισης πλήρους διαφάνειας όσον 
αφορά την ιδιοκτησία των μέσων 
ενημέρωσης· ενθαρρύνει τη γρήγορη 
εφαρμογή της στρατηγικής για τα μέσα 
ενημέρωσης και έγκριση των σχετικών 
νομοσχεδίων· αποδοκιμάζει έντονα τις 
συνεχιζόμενες απειλές κατά 
δημοσιογράφων·

Or. en

Τροπολογία 94
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και 

12. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και 
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εκφράζει ικανοποίηση, από την άποψη 
αυτήν, για την αποποινικοποίηση της 
δυσφήμισης· τονίζει την ανάγκη 
διατήρησης μιας ισχυρής δημόσιας 
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και 
διασφάλισης πλήρους διαφάνειας όσον 
αφορά την ιδιοκτησία των μέσων 
ενημέρωσης· ενθαρρύνει τη γρήγορη 
εφαρμογή της στρατηγικής για τα μέσα 
ενημέρωσης και έγκριση των σχετικών 
νομοσχεδίων· αποδοκιμάζει έντονα τις 
συνεχιζόμενες απειλές κατά 
δημοσιογράφων·

εκφράζει ικανοποίηση, από την άποψη 
αυτήν, για την αποποινικοποίηση της 
δυσφήμισης· τονίζει την ανάγκη 
διατήρησης μιας ισχυρής δημόσιας 
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στην οποία 
θα εξασφαλίζεται σταθερή και βιώσιμη 
χρηματοδότηση, καθώς και διασφάλισης 
πλήρους διαφάνειας όσον αφορά την 
ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης·
ενθαρρύνει τη γρήγορη εφαρμογή της 
στρατηγικής για τα μέσα ενημέρωσης και 
έγκριση των σχετικών νομοσχεδίων·
αποδοκιμάζει έντονα τις συνεχιζόμενες 
απειλές κατά δημοσιογράφων·

Or. en

Τροπολογία 95
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και 
εκφράζει ικανοποίηση, από την άποψη 
αυτήν, για την αποποινικοποίηση της 
δυσφήμισης· τονίζει την ανάγκη 
διατήρησης μιας ισχυρής δημόσιας 
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και 
διασφάλισης πλήρους διαφάνειας όσον 
αφορά την ιδιοκτησία των μέσων 
ενημέρωσης· ενθαρρύνει τη γρήγορη 
εφαρμογή της στρατηγικής για τα μέσα 
ενημέρωσης και έγκριση των σχετικών 
νομοσχεδίων· αποδοκιμάζει έντονα τις 
συνεχιζόμενες απειλές κατά 
δημοσιογράφων·

12. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και 
εκφράζει ικανοποίηση, από την άποψη 
αυτήν, για την αποποινικοποίηση της 
δυσφήμισης· τονίζει την ανάγκη 
διατήρησης μιας ισχυρής δημόσιας 
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και 
διασφάλισης πλήρους διαφάνειας όσον 
αφορά την ιδιοκτησία των μέσων 
ενημέρωσης· ενθαρρύνει τη γρήγορη 
εφαρμογή της στρατηγικής για τα μέσα 
ενημέρωσης και έγκριση των σχετικών 
νομοσχεδίων, περιλαμβανομένης της 
έγκαιρης παροχής ευρείας πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο· αποδοκιμάζει έντονα τις 
συνεχιζόμενες απειλές κατά 
δημοσιογράφων·

Or. en
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Τροπολογία 96
László Tőkés

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί τη σερβική κυβέρνηση να 
συνεργάζεται όλο και περισσότερο με τα 
ευρωπαϊκά όργανα για να εξασφαλίσει 
καλύτερη πρόσβαση στα ευρωπαϊκά 
κονδύλια που διατίθενται σε οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου 
να υποστηριχθεί το έργο τους ως βασικών 
παραγόντων στη διαδικασία ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης της Σερβίας·

Or. en

Τροπολογία 97
Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς τις αρχές να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες για την εξάλειψη της 
κληρονομιάς των πρώην κομμουνιστικών 
μυστικών υπηρεσιών, ως βήμα για τον 
εκδημοκρατισμό της Σερβίας· θεωρεί 
λυπηρή την έλλειψη πολιτικής βούλησης 
και συνεχίζει να τις προτρέπει να 
ακολουθήσουν τις συστάσεις του για 
αύξηση της κοινοβουλευτικής εποπτείας 
και του ελέγχου των υπηρεσιών 
ασφαλείας, καθώς και για άνοιγμα των 
εθνικών αρχείων, ιδίως των εγγράφων 
των πρώην κομμουνιστικών μυστικών 
υπηρεσιών, της UDBA· επαναλαμβάνει 
την έκκλησή του προς τις αρχές να 
διευκολύνουν την πρόσβαση στα αρχεία 
που αφορούν πρώην δημοκρατίες της 
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Γιουγκοσλαβίας και να τα επιστρέψουν 
στις αντίστοιχες κυβερνήσεις, εφόσον 
αυτές το επιθυμούν·

Or. en

Τροπολογία 98
Kinga Gál, Andrey Kovatchev, György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. υπογραμμίζει τη σημασία των 
εθνικών συμβουλίων των εθνικών 
μειονοτήτων και του ρόλου τους στην
ένταξη των εθνικών μειονοτήτων, όπως 
και στην εφαρμογή των ατομικών και 
συλλογικών δικαιωμάτων των εθνικών 
μειονοτήτων, και καλεί τη Σερβία να 
διαφυλάξει, να εναρμονίσει και να 
αναπτύξει περαιτέρω το αντίστοιχο 
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 99
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. τονίζει την ανάγκη να ενταθούν οι 
προσπάθειες για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και ενθαρρύνει την 
τυποποίηση των ρόλων και των 
αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων και των 
παρόχων υπηρεσιών στον εντοπισμό των 
θυμάτων και στην παραπομπή τους στις 
κατάλληλες υπηρεσίες·
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Or. en

Τροπολογία 100
Bernd Posselt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τη Σερβία να συνεχίσει τις 
προσπάθειές της για την υλοποίηση του 
νομοθετικού πλαισίου για τις μειονότητες 
σε όλη τη χώρα και να αντιμετωπίσει 
δυναμικότερα το ζήτημα της κατάστασης 
των Ρομά·

13. καλεί τη Σερβία να εφαρμόσει 
ουσιαστικά το νομοθετικό πλαίσιο για τις 
μειονότητες σε όλη τη χώρα και να 
αντιμετωπίσει δυναμικότερα το ζήτημα της 
κατάστασης των Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 101
Davor Ivo Stier, Zdravka Bušić, Dubravka Šuica, Andrej Plenković

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τη Σερβία να συνεχίσει τις 
προσπάθειές της για την υλοποίηση του 
νομοθετικού πλαισίου για τις μειονότητες 
σε όλη τη χώρα και να αντιμετωπίσει 
δυναμικότερα το ζήτημα της κατάστασης 
των Ρομά·

13. καλεί τη Σερβία να εντείνει τις 
προσπάθειές της για την υλοποίηση του 
νομοθετικού πλαισίου για τις μειονότητες 
σε όλη τη χώρα· τονίζει την ανάγκη για 
δυναμικότερη αντιμετώπιση του 
ζητήματος της κατάστασης των Ρομά·
παροτρύνει τις τοπικές αρχές να 
εφαρμόσουν στο ακέραιο τις συναφείς 
αποφάσεις για τη χρήση των μειονοτικών 
γλωσσών στο εκπαιδευτικό σύστημα·

Or. en

Τροπολογία 102
Sandra Petrović Jakovina
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τη Σερβία να συνεχίσει τις
προσπάθειές της για την υλοποίηση του 
νομοθετικού πλαισίου για τις μειονότητες
σε όλη τη χώρα και να αντιμετωπίσει 
δυναμικότερα το ζήτημα της κατάστασης 
των Ρομά·

13. καλεί τη Σερβία να συνεχίσει τις 
προσπάθειές της για την υλοποίηση του 
νομοθετικού πλαισίου και των διμερών 
και πολυμερών συμφωνιών που 
σχετίζονται με την προστασία των 
δικαιωμάτων των εθνικών και εθνοτικών 
μειονοτήτων σε όλη τη χώρα και να 
αντιμετωπίσει δυναμικότερα το ζήτημα της 
κατάστασης των Ρομά·

Or. hr

Τροπολογία 103
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τη Σερβία να συνεχίσει τις 
προσπάθειές της για την υλοποίηση του 
νομοθετικού πλαισίου για τις μειονότητες 
σε όλη τη χώρα και να αντιμετωπίσει 
δυναμικότερα το ζήτημα της κατάστασης 
των Ρομά·

13. καλεί τη Σερβία να συνεχίσει τις 
προσπάθειές της για την υλοποίηση του 
νομοθετικού πλαισίου για τις μειονότητες 
σε όλη τη χώρα και να αντιμετωπίσει 
δυναμικότερα το ζήτημα της κατάστασης 
των γυναικών και ανδρών Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 104
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τη Σερβία να συνεχίσει τις 
προσπάθειές της για την υλοποίηση του 
νομοθετικού πλαισίου για τις μειονότητες 

13. καλεί τη Σερβία να συνεχίσει τις 
προσπάθειές της για την υλοποίηση του 
νομοθετικού πλαισίου για τις μειονότητες 
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σε όλη τη χώρα και να αντιμετωπίσει 
δυναμικότερα το ζήτημα της κατάστασης 
των Ρομά·

σε όλη τη χώρα και να αντιμετωπίσει 
δυναμικότερα το ζήτημα της κατάστασης 
των Ρομά, οι οποίοι εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν δυσχερείς συνθήκες 
διαβίωσης, αναγκαστικές εξώσεις, καθώς 
και διακρίσεις στην αγορά εργασία·

Or. en

Τροπολογία 105
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τη Σερβία να συνεχίσει τις 
προσπάθειές της για την υλοποίηση του 
νομοθετικού πλαισίου για τις μειονότητες 
σε όλη τη χώρα και να αντιμετωπίσει 
δυναμικότερα το ζήτημα της κατάστασης 
των Ρομά·

13. καλεί τη Σερβία να συνεχίσει τις 
προσπάθειές της για την υλοποίηση του 
νομοθετικού πλαισίου για τις μειονότητες 
σε όλη τη χώρα και να αντιμετωπίσει 
δυναμικότερα το ζήτημα της κατάστασης 
των Ρομά· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
τους προς την Επιτροπή να συνεχίσει να 
παρακολουθεί από κοντά τις προσπάθειες 
της Σερβίας στον τομέα αυτό· καλεί τις 
τοπικές αρχές της Σερβίας να 
προαγάγουν κλίμα ανεκτικότητας έναντι 
των μειονοτήτων που θα συμβάλει στην 
πρόληψη πράξεων εκφοβισμού εις βάρος 
τους, καθώς και να εφαρμόσουν 
ουσιαστικά δικαιώματα όπως το 
δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία και 
στην εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα·

Or. en

Τροπολογία 106
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τη Σερβία να συνεχίσει τις 
προσπάθειές της για την υλοποίηση του 
νομοθετικού πλαισίου για τις μειονότητες 
σε όλη τη χώρα και να αντιμετωπίσει 
δυναμικότερα το ζήτημα της κατάστασης 
των Ρομά·

13. καλεί τη Σερβία να συνεχίσει τις 
προσπάθειές της για την υλοποίηση του 
νομοθετικού πλαισίου για τις μειονότητες 
σε όλη τη χώρα και να αντιμετωπίσει 
δυναμικότερα το ζήτημα της κατάστασης 
των Ρομά· τονίζει την ανάγκη για πλήρη 
εναρμόνιση της νομοθεσίας κατά των 
διακρίσεων με τις πολιτικές της ΕΕ και 
για την εφαρμογή ολιστικής προσέγγισης 
στο θέμα της ένταξης των Ρομά· 
επισημαίνει ακόμη την ανάγκη 
ουσιαστικής παρακολούθησης των 
μέτρων ένταξης προκειμένου να 
περιοριστεί το χάσμα μεταξύ της 
νομοθεσίας και της εφαρμογής της·

Or. en

Τροπολογία 107
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τη Σερβία να συνεχίσει τις 
προσπάθειές της για την υλοποίηση του 
νομοθετικού πλαισίου για τις μειονότητες
σε όλη τη χώρα και να αντιμετωπίσει 
δυναμικότερα το ζήτημα της κατάστασης 
των Ρομά·

13. καλεί τη Σερβία να συνεχίσει τις 
προσπάθειές της για την υλοποίηση του 
νομοθετικού πλαισίου για τις μειονότητες 
σε όλη τη χώρα και να αντιμετωπίσει 
δυναμικότερα το ζήτημα της κατάστασης 
των Ρομά· καλεί τις αρχές της Σερβίας να 
εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε στέγαση 
και σε υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης· 

Or. en

Τροπολογία 108
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί τις σερβικές αρχές να 
διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή του 
κοινού πρωτοκόλλου για τις μειονότητες, 
που υπεγράφη από τη ρουμανική και τη 
σερβική κυβέρνηση τον Μάρτιο του 2012· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί 
από κοντά την εφαρμογή των 
προβλεπόμενων από το πρωτόκολλο 
μέτρων από τις αρχές της Σερβίας· 
επισημαίνει ότι η προστασία των 
μειονοτήτων αποτελεί θεμελιώδες 
πολιτικό κριτήριο που πρέπει να τηρείται 
απολύτως προκειμένου να αποκτηθεί η 
ιδιότητα του μέλους της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 109
Bernd Posselt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. προτρέπει τις σερβικές αρχές να 
βελτιώσουν την κατάσταση των 
μειονοτήτων, ιδίως στη Βοϊβοδίνα, στο 
Sandzak του Novi Pazar και στην κοιλάδα 
του Presevo·

Or. en

Τροπολογία 110
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει το έργο που επιτελείται όσον 
αφορά την τροποποίηση του Ποινικού 
Κώδικα, αλλά και τη συνεχιζόμενη 
απουσία ασφάλειας δικαίου στον ιδιωτικό 
τομέα μετά την έγκριση των 
τροποποιήσεων· επαναλαμβάνει ότι 
ανησυχεί για τις διατάξεις του νέου άρθρου 
234, που είναι παρόμοιες με εκείνες του 
πρώην άρθρου 359, το οποίο είχε δεχτεί 
επανειλημμένες επικρίσεις·

14. σημειώνει το έργο που επιτελείται όσον 
αφορά την τροποποίηση του Ποινικού 
Κώδικα, αλλά και τη συνεχιζόμενη 
απουσία ασφάλειας δικαίου στον ιδιωτικό 
τομέα μετά την έγκριση των 
τροποποιήσεων· επαναλαμβάνει ότι 
ανησυχεί για τις διατάξεις του νέου άρθρου 
234 για την κατάχρηση υπεύθυνης θέσης, 
που εξακολουθούν να αφήνουν περιθώρια 
για αυθαίρετη ερμηνεία και ζητεί να 
εγκαταλειφθούν αμέσως οι 
αδικαιολόγητες διώξεις που βρίσκονται 
σε εξέλιξη και που έχουν ασκηθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 359 στον ιδιωτικό 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 111
Marek Siwiec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει το έργο που επιτελείται όσον 
αφορά την τροποποίηση του Ποινικού 
Κώδικα, αλλά και τη συνεχιζόμενη 
απουσία ασφάλειας δικαίου στον ιδιωτικό 
τομέα μετά την έγκριση των 
τροποποιήσεων· επαναλαμβάνει ότι 
ανησυχεί για τις διατάξεις του νέου άρθρου 
234, που είναι παρόμοιες με εκείνες του 
πρώην άρθρου 359, το οποίο είχε δεχτεί 
επανειλημμένες επικρίσεις·

14. σημειώνει το έργο που επιτελείται όσον 
αφορά την τροποποίηση του Ποινικού 
Κώδικα, αλλά και τη συνεχιζόμενη 
απουσία ασφάλειας δικαίου στον ιδιωτικό 
τομέα μετά την έγκριση των 
τροποποιήσεων· επαναλαμβάνει ότι 
ανησυχεί για τις διατάξεις του νέου άρθρου 
234, που είναι παρόμοιες με εκείνες του 
πρώην άρθρου 359, το οποίο είχε δεχτεί 
επανειλημμένες επικρίσεις από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης 
υπαγωγής υποθέσεων του άρθρου 359 στο 
άρθρο 234· τονίζει ότι οι διατάξεις του 
νέου άρθρου 234 δεν πρέπει να ισχύουν 
ούτε για ιδιοκτήτες ιδιωτικών, εγχώριων 
ή ξένων επιχειρήσεων ούτε για άτομα που 
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κατέχουν θέσεις σε ξένες εταιρείες εκτός 
Σερβίας ή εγχώριους ή αλλοδαπούς 
επενδυτές σε εταιρείες, και καλεί τις 
αρχές να σταματήσουν τις ποινικές 
διαδικασίες εναντίον των εν λόγω 
προσώπων· τονίζει την ανάγκη να 
σταματήσουν αμέσως οι αδικαιολόγητες 
διώξεις αυτών των προσώπων, που 
θέτουν σε κίνδυνο το κράτος δικαίου στη 
χώρα και επιδεινώνουν το κλίμα 
ανασφάλειας δικαίου που επικρατεί στην 
επιχειρηματική κοινότητα στη Σερβία·

Or. en

Τροπολογία 112
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επιδοκιμάζει το έργο των ανεξάρτητων 
ρυθμιστικών σωμάτων όπως ο 
Διαμεσολαβητής, ο Επίτροπος 
Πληροφοριών Δημόσιας Σπουδαιότητας 
και άλλοι, καθώς και τη συμβολή τους στη 
βελτίωση του νομικού πλαισίου και της 
λογοδοσίας των θεσμικών οργάνων του 
κράτους·

15. επιμένει ότι τα κρατικά όργανα θα 
πρέπει να ενεργούν σε πλαίσιο διαφάνειας 
και λογοδοσίας· επιδοκιμάζει το έργο των 
ανεξάρτητων ρυθμιστικών σωμάτων όπως 
ο Διαμεσολαβητής, ο Επίτροπος 
Πληροφοριών Δημόσιας Σπουδαιότητας 
και άλλοι, και αναγνωρίζει τη συμβολή 
τους στη βελτίωση του νομικού πλαισίου 
και της λογοδοσίας των θεσμικών οργάνων 
του κράτους·

Or. en

Τροπολογία 113
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επιδοκιμάζει το έργο των ανεξάρτητων 
ρυθμιστικών σωμάτων όπως ο 
Διαμεσολαβητής, ο Επίτροπος 
Πληροφοριών Δημόσιας Σπουδαιότητας 
και άλλοι, καθώς και τη συμβολή τους στη 
βελτίωση του νομικού πλαισίου και της 
λογοδοσίας των θεσμικών οργάνων του 
κράτους·

15. επιδοκιμάζει το έργο των ανεξάρτητων 
ρυθμιστικών σωμάτων όπως ο 
Διαμεσολαβητής, ο Επίτροπος 
Πληροφοριών Δημόσιας Σπουδαιότητας 
και άλλοι, καθώς και τη συμβολή τους στη 
βελτίωση του νομικού πλαισίου και της 
λογοδοσίας των θεσμικών οργάνων του 
κράτους· προτρέπει τις αρχές να δίνουν 
συστηματικά συνέχεια στις συστάσεις και 
τα πορίσματά τους·

Or. en

Τροπολογία 114
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επιδοκιμάζει το έργο των ανεξάρτητων 
ρυθμιστικών σωμάτων όπως ο 
Διαμεσολαβητής, ο Επίτροπος 
Πληροφοριών Δημόσιας Σπουδαιότητας 
και άλλοι, καθώς και τη συμβολή τους στη 
βελτίωση του νομικού πλαισίου και της 
λογοδοσίας των θεσμικών οργάνων του 
κράτους·

15. επιδοκιμάζει το έργο των ανεξάρτητων 
ρυθμιστικών σωμάτων όπως ο 
Διαμεσολαβητής, ο Επίτροπος 
Πληροφοριών Δημόσιας Σπουδαιότητας 
και άλλοι, καθώς και τη συμβολή τους στη 
βελτίωση του νομικού πλαισίου και της 
λογοδοσίας των θεσμικών οργάνων του 
κράτους· εκφράζει ικανοποίηση για την 
καρποφόρα συνεργασία μεταξύ της 
Σερβίας και του Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου για την πρώην 
Γιουγκοσλαβία στη Χάγη, ως σημαντικό 
βήμα στην πορεία προς την ενσωμάτωση 
στην ΕΕ· 

Or. hr

Τροπολογία 115
László Tőkés

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί τη σερβική κυβέρνηση να 
καταστήσει δυνατή την έρευνα για τα 
προηγούμενα δικτατορικά καθεστώτα, να 
μεριμνήσει για την πολιτική και 
δικαστική αποκατάσταση και την 
αποζημίωση των παλαιών θύματα και 
των οικογενειών τους που υπέφεραν κάτω 
από τα καθεστώτα αυτά εξαιτίας των 
προσπαθειών τους για την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και την εξασφάλιση 
διαρκούς ειρήνης και δικαιοσύνης στο 
πλαίσιο της διαδικασίας ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης της Σερβία·

Or. en

Τροπολογία 116
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει τα οφέλη της διαδικασίας 
αποκέντρωσης και ενθαρρύνει την 
ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των τοπικών 
αρχών· συνεχίζει να ανησυχεί ιδιαίτερα για 
τη νομική ασάφεια του καθεστώτος της 
Βοϊβοντίνα και για την καθυστέρηση στην 
έγκριση του νόμου σχετικά με τους ίδιους 
πόρους της·

16. σημειώνει ότι διατηρείται στη Σερβία 
μια νοοτροπία κεντρικού ελέγχου και
τονίζει εν προκειμένω τα οφέλη της 
διαδικασίας αποκέντρωσης και ενθαρρύνει 
την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των 
τοπικών αρχών συνεχίζει να ανησυχεί 
ιδιαίτερα για τη νομική ασάφεια του 
καθεστώτος της Βοϊβοντίνα και για την 
καθυστέρηση στην έγκριση του νόμου 
σχετικά με τους ίδιους πόρους της·

Or. en

Τροπολογία 117
Jelko Kacin
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει τα οφέλη της διαδικασίας 
αποκέντρωσης και ενθαρρύνει την 
ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των τοπικών 
αρχών· συνεχίζει να ανησυχεί ιδιαίτερα για 
τη νομική ασάφεια του καθεστώτος της 
Βοϊβοντίνα και για την καθυστέρηση στην 
έγκριση του νόμου σχετικά με τους ίδιους 
πόρους της·

16. τονίζει τα οφέλη της διαδικασίας 
αποκέντρωσης και ενθαρρύνει την 
ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των τοπικών 
αρχών· εκφράζει τη λύπη του για τη 
συνεχιζόμενη αδράνεια του Εθνικού 
Συμβουλίου Αποκέντρωσης· συνεχίζει να 
ανησυχεί ιδιαίτερα για τη νομική ασάφεια 
του καθεστώτος της Βοϊβοντίνα και για 
την καθυστέρηση στην έγκριση του νόμου 
σχετικά με τους ίδιους πόρους της·

Or. en

Τροπολογία 118
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει τα οφέλη της διαδικασίας 
αποκέντρωσης και ενθαρρύνει την 
ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των τοπικών 
αρχών· συνεχίζει να ανησυχεί ιδιαίτερα για 
τη νομική ασάφεια του καθεστώτος της 
Βοϊβοντίνα και για την καθυστέρηση στην 
έγκριση του νόμου σχετικά με τους ίδιους 
πόρους της·

16. τονίζει τα οφέλη της διαδικασίας 
αποκέντρωσης και ενθαρρύνει την 
ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των τοπικών 
αρχών· συνεχίζει να ανησυχεί ιδιαίτερα για 
τη νομική ασάφεια του καθεστώτος της 
Βοϊβοντίνα και για την καθυστέρηση στην 
έγκριση του νόμου σχετικά με τους ίδιους 
πόρους της· τονίζει τη σημασία που έχει η 
διεξαγωγή μαθημάτων στις μειονοτικές 
γλώσσες· εκφράζει ανησυχία για το 
ενδεχόμενο να μη μεταδίδονται πλέον 
προγράμματα σε μειονοτικές γλώσσες, ως 
αποτέλεσμα της προσεχούς 
ιδιωτικοποίησης των μέσων ενημέρωσης·

Or. hr

Τροπολογία 119
Jelko Kacin
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. χαιρετίζει τα μέτρα που έλαβαν οι 
αρχές της χώρας για τη βελτίωση της 
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στην 
κοιλάδα του Preševo και στο Sandžak, 
αλλά υπογραμμίζει ότι απαιτούνται 
περαιτέρω προσπάθειες, δεδομένου ότι οι 
περιοχές αυτές παρουσιάζουν σημαντική 
υπανάπτυξη και υψηλό δείκτη ανεργίας· 
εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η 
αλβανική και η βοσνιακή εθνοτική 
μειονότητα υποεκπροσωπούνται στην 
τοπική αυτοδιοίκηση·

Or. en

Τροπολογία 120
Bernd Posselt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. παροτρύνει την κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας της Σερβίας να υποστηρίξει 
περισσότερο την οικονομική ανάπτυξη 
στις φτωχές παραμεθόριες περιοχές της 
χώρας με το Κοσσυφοπέδιο, την Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο και τη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, προσπάθεια που θα 
συμπεριλαμβάνει και τη βελτίωση της 
διασυνοριακής συνεργασίας· καλεί το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
υποστηρίξουν σθεναρά τις αναπτυξιακές 
στρατηγικές αυτού του είδους·

Or. en
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Τροπολογία 121
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. χαιρετίζει την εθνική νομοθεσία για 
τις εθνικές μειονότητες· καλεί τη Σερβία 
να συνεχίσει τις προσπάθειες για μια 
δίκαιη, αμερόληπτη και αναλογική 
εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 122
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του 
στην πρωτοβουλία REKOM και 
απευθύνει θερμή παρότρυνση στις χώρες 
της πρώην Γιουγκοσλαβίας να συστήσουν 
διακυβερνητική επιτροπή επιφορτισμένη 
με τη διερεύνηση των πραγματικών 
περιστατικών σχετικά με τα θύματα και 
τους αγνοουμένους των πολέμων 1991-
2001·

Or. en

Τροπολογία 123
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει 
σθεναρά στην ελευθέρωση του 
συστήματος ταξιδιωτικών θεωρήσεων για 
τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων, ως έναν 
σημαντικό παράγοντα στη διαδικασία 
ενσωμάτωσης ολόκληρης της περιοχής 
στην ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να μην 
κάνουν κατάχρηση του μηχανισμού 
αναστολής των ταξιδιωτικών θεωρήσεων 
που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο, αλλά να 
αντιμετωπίσουν το ζήτημα των ψευδών 
αιτήσεων ασύλου, προσαρμόζοντας 
ανάλογα τα νομοθετικά πλαίσιά τους·
ζητεί, ταυτόχρονα, να ληφθούν μέτρα σε 
εθνικό επίπεδο, και ιδίως 
κοινωνικοοικονομικά μέτρα υπέρ των πιο 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων·

17. επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει 
σθεναρά στην ελευθέρωση του 
συστήματος ταξιδιωτικών θεωρήσεων για 
τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων, ως έναν 
σημαντικό παράγοντα στη διαδικασία 
ενσωμάτωσης ολόκληρης της περιοχής 
στην ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να μην 
κάνουν κατάχρηση του μηχανισμού 
αναστολής των ταξιδιωτικών θεωρήσεων 
που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο, αλλά να 
αντιμετωπίσουν το ζήτημα των ψευδών 
αιτήσεων ασύλου, προσαρμόζοντας 
ανάλογα τα νομοθετικά πλαίσιά τους·
καταδικάζει, ταυτόχρονα, τους 
περιορισμούς στις μετακινήσεις και τις 
διώξεις μετά την επιστροφή στη χώρα 
έναντι των Ρομά και άλλων αιτούντων 
άσυλο μετά από ανεπιτυχείς διαδικασίες 
ασύλου σε κράτη μέλη της ΕΕ· ζητεί να 
ληφθούν μέτρα σε εθνικό επίπεδο, και 
ιδίως κοινωνικοοικονομικά μέτρα υπέρ 
των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων·

Or. en

Τροπολογία 124
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ενθαρρύνει τις σερβικές αρχές να
ξεκινήσουν τις εδώ και καιρό αναγκαίες 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τη 
βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, την 
καταπολέμηση της υψηλής ανεργίας και 
της φτώχειας, καθώς και να προωθήσουν 
τη δημοσιονομική εξυγίανση και τη 
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού 
συστήματος· επιμένει ότι είναι επειγόντως 
αναγκαίο να αρθούν τα διοικητικά εμπόδια 

18. τονίζει ότι επείγει η περαιτέρω 
δημοσιονομική εξυγίανση· προτρέπει τις 
σερβικές αρχές να συγκρατήσουν τις
δαπάνες για μισθούς και επιδόματα στον 
δημόσιο τομέα και να ενισχύσουν την 
είσπραξη φόρων· τονίζει ότι η 
δημοσιονομική εξυγίανση θα πρέπει να 
υποβοηθείται από διαρθρωτικές αλλαγές 
σε ευρεία κλίμακα και ενθαρρύνει, ως εκ 
τούτου, την κυβέρνηση να ξεκινήσει τις
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στην επιχειρηματικότητα και τονίζει τη 
σημασία της ταχείας αναδιάρθρωσης των 
επιχειρήσεων που ανήκουν στο δημόσιο·

εδώ και καιρό αναγκαίες διαρθρωτικές
οικονομικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τη 
βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, την 
καταπολέμηση της υψηλής ανεργίας και 
της φτώχειας, καθώς και να προωθήσει τη 
δημοσιονομική εξυγίανση και τη 
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού 
συστήματος· επιμένει ότι είναι επειγόντως 
αναγκαίο να αρθούν τα διοικητικά εμπόδια 
στην επιχειρηματικότητα και τονίζει τη 
σημασία της ταχείας αναδιάρθρωσης των 
επιχειρήσεων που ανήκουν στο δημόσιο
προκειμένου να περιορισθούν οι απώλειες 
και η παρουσία του κράτους στην 
οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 125
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ενθαρρύνει τις σερβικές αρχές να 
ξεκινήσουν τις εδώ και καιρό αναγκαίες 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τη 
βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, την 
καταπολέμηση της υψηλής ανεργίας και 
της φτώχειας, καθώς και να προωθήσουν 
τη δημοσιονομική εξυγίανση και τη 
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού 
συστήματος· επιμένει ότι είναι επειγόντως 
αναγκαίο να αρθούν τα διοικητικά εμπόδια 
στην επιχειρηματικότητα και τονίζει τη 
σημασία της ταχείας αναδιάρθρωσης των 
επιχειρήσεων που ανήκουν στο δημόσιο·

18. ενθαρρύνει τις σερβικές αρχές να 
υιοθετήσουν μια υπεύθυνη 
δημοσιονομική πολιτική· καλεί τις 
σερβικές αρχές να ξεκινήσουν τις εδώ και 
καιρό αναγκαίες οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις, όπως η τροποποίηση του 
νόμου για τη χωροταξία και την 
οικοδόμηση, με στόχο τη βελτίωση του 
επενδυτικού κλίματος, την καταπολέμηση 
της υψηλής ανεργίας και της φτώχειας, 
καθώς και να προωθήσουν τη 
δημοσιονομική εξυγίανση και τη 
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού 
συστήματος· επιμένει ότι είναι επειγόντως 
αναγκαίο να αρθούν τα διοικητικά εμπόδια 
στην επιχειρηματικότητα και τονίζει τη 
σημασία της ταχείας αναδιάρθρωσης των 
επιχειρήσεων που ανήκουν στο δημόσιο·

Or. hr
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Τροπολογία 126
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ενθαρρύνει τις σερβικές αρχές να 
ξεκινήσουν τις εδώ και καιρό αναγκαίες 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τη 
βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, την 
καταπολέμηση της υψηλής ανεργίας και 
της φτώχειας, καθώς και να προωθήσουν 
τη δημοσιονομική εξυγίανση και τη 
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού 
συστήματος· επιμένει ότι είναι επειγόντως 
αναγκαίο να αρθούν τα διοικητικά εμπόδια 
στην επιχειρηματικότητα και τονίζει τη 
σημασία της ταχείας αναδιάρθρωσης των 
επιχειρήσεων που ανήκουν στο δημόσιο·

18. ενθαρρύνει τις σερβικές αρχές να 
ξεκινήσουν τις εδώ και καιρό αναγκαίες 
διαρθρωτικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις 
με στόχο τη βελτίωση του επενδυτικού και 
επιχειρηματικού κλίματος, την περαιτέρω 
στήριξη της ανάπτυξης μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, την καταπολέμηση της 
υψηλής ανεργίας και της φτώχειας, ιδίως 
στις περιοχές που κατοικούνται κυρίως 
από εθνικές μειονότητες, καθώς και να 
προωθήσουν τη δημοσιονομική εξυγίανση 
και τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού 
συστήματος· επιμένει ότι είναι επειγόντως 
αναγκαίο να αρθούν τα διοικητικά εμπόδια 
στην επιχειρηματικότητα και τονίζει τη 
σημασία της ταχείας αναδιάρθρωσης των 
επιχειρήσεων που ανήκουν στο δημόσιο·

Or. en

Τροπολογία 127
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ενθαρρύνει τις σερβικές αρχές να 
ξεκινήσουν τις εδώ και καιρό αναγκαίες 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τη 
βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, την 
καταπολέμηση της υψηλής ανεργίας και 
της φτώχειας, καθώς και να προωθήσουν 
τη δημοσιονομική εξυγίανση και τη 
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού 
συστήματος· επιμένει ότι είναι επειγόντως 
αναγκαίο να αρθούν τα διοικητικά εμπόδια 

18. ενθαρρύνει τις σερβικές αρχές να 
ξεκινήσουν τις εδώ και καιρό αναγκαίες 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τη 
βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, την 
καταπολέμηση της υψηλής ανεργίας και 
της φτώχειας, καθώς και να προωθήσουν 
τη δημοσιονομική εξυγίανση και τη 
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού 
συστήματος προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ένα βιώσιμο συνταξιοδοτικό σύστημα· 
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στην επιχειρηματικότητα και τονίζει τη 
σημασία της ταχείας αναδιάρθρωσης των 
επιχειρήσεων που ανήκουν στο δημόσιο·

επιμένει ότι είναι επειγόντως αναγκαίο να 
αρθούν τα διοικητικά εμπόδια στην 
επιχειρηματικότητα και τονίζει τη σημασία 
της ταχείας αναδιάρθρωσης των 
επιχειρήσεων που ανήκουν στο δημόσιο·

Or. en

Τροπολογία 128
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ενθαρρύνει τις σερβικές αρχές να 
ξεκινήσουν τις εδώ και καιρό αναγκαίες 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τη 
βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, την 
καταπολέμηση της υψηλής ανεργίας και 
της φτώχειας, καθώς και να προωθήσουν 
τη δημοσιονομική εξυγίανση και τη 
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού 
συστήματος· επιμένει ότι είναι επειγόντως 
αναγκαίο να αρθούν τα διοικητικά εμπόδια 
στην επιχειρηματικότητα και τονίζει τη 
σημασία της ταχείας αναδιάρθρωσης των 
επιχειρήσεων που ανήκουν στο δημόσιο·

18. ενθαρρύνει τις σερβικές αρχές να 
ξεκινήσουν τις εδώ και καιρό αναγκαίες 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τη 
βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, την 
καταπολέμηση της υψηλής ανεργίας και 
της φτώχειας, καθώς και να προωθήσουν 
τη δημοσιονομική εξυγίανση και τη 
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού 
συστήματος· επιμένει ότι είναι επειγόντως 
αναγκαίο να αρθούν τα διοικητικά εμπόδια 
στην επιχειρηματικότητα και τονίζει τη 
σημασία της ταχείας αναδιάρθρωσης των 
επιχειρήσεων που ανήκουν στο δημόσιο· 
για τον σκοπό αυτό, καλεί τις σερβικές 
αρχές να ενισχύσουν μια πλήρως 
λειτουργούσα οικονομία της αγοράς, να 
δημιουργήσουν μια στερεή φορολογική 
βάση και να διαμορφώσουν στρατηγική 
για τη μείωση της φτώχειας ως βασικά 
στοιχεία για να καταστεί βιώσιμη η 
ένταξη της Σερβίας στην ΕΕ· επισημαίνει 
ότι η επιτυχής εισαγωγή και υλοποίηση 
διαρθρωτικών οικονομικών 
μεταρρυθμίσεων θα συμβάλει στη μείωση 
του υψηλού επιπέδου εξερχόμενης 
μετανάστευσης·

Or. en
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Τροπολογία 129
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ενθαρρύνει τις σερβικές αρχές να 
ξεκινήσουν τις εδώ και καιρό αναγκαίες 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τη 
βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, την 
καταπολέμηση της υψηλής ανεργίας και 
της φτώχειας, καθώς και να προωθήσουν 
τη δημοσιονομική εξυγίανση και τη 
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού 
συστήματος· επιμένει ότι είναι επειγόντως 
αναγκαίο να αρθούν τα διοικητικά εμπόδια 
στην επιχειρηματικότητα και τονίζει τη 
σημασία της ταχείας αναδιάρθρωσης των 
επιχειρήσεων που ανήκουν στο δημόσιο·

18. ενθαρρύνει τις σερβικές αρχές να 
ξεκινήσουν τις εδώ και καιρό αναγκαίες 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τη 
βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, την 
καταπολέμηση της υψηλής ανεργίας και 
της φτώχειας, καθώς και να προωθήσουν 
τη δημοσιονομική εξυγίανση και τη 
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού 
συστήματος· επιμένει ότι είναι επειγόντως 
αναγκαίο να αρθούν τα διοικητικά εμπόδια 
στην επιχειρηματικότητα και τονίζει τη 
σημασία της ταχείας αναδιάρθρωσης των 
επιχειρήσεων που ανήκουν στο δημόσιο· 
καλεί τις σερβικές αρχές να 
πραγματοποιήσουν διαβουλεύσεις με την 
κοινωνία των πολιτών και την 
επιχειρηματική κοινότητα και να τις 
συμπεριλάβουν στις ομάδες εργασίας για 
την εκπόνηση νέας νομοθεσίας·
προτρέπει τις σερβικές αρχές να 
αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των 
επιχειρήσεων με κανονιστικές και 
νομοθετικές μεταρρυθμίσεις·

Or. en

Τροπολογία 130
Marek Siwiec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ενθαρρύνει τις σερβικές αρχές να 
ξεκινήσουν τις εδώ και καιρό αναγκαίες 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τη 
βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, την 

18. ενθαρρύνει τις σερβικές αρχές να 
ξεκινήσουν τις εδώ και καιρό αναγκαίες 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τη 
βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, την 
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καταπολέμηση της υψηλής ανεργίας και 
της φτώχειας, καθώς και να προωθήσουν 
τη δημοσιονομική εξυγίανση και τη 
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού 
συστήματος· επιμένει ότι είναι επειγόντως 
αναγκαίο να αρθούν τα διοικητικά εμπόδια 
στην επιχειρηματικότητα και τονίζει τη 
σημασία της ταχείας αναδιάρθρωσης των 
επιχειρήσεων που ανήκουν στο δημόσιο·

καταπολέμηση της υψηλής ανεργίας και 
της φτώχειας, καθώς και να προωθήσουν 
τη δημοσιονομική εξυγίανση και τη 
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού 
συστήματος· επιμένει ότι είναι επειγόντως 
αναγκαίο να αρθούν τα διοικητικά εμπόδια 
στην επιχειρηματικότητα και τονίζει τη 
σημασία της ταχείας αναδιάρθρωσης των 
επιχειρήσεων που ανήκουν στο δημόσιο· 
προτρέπει τις σερβικές αρχές να 
αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των 
επιχειρήσεων με κανονιστικές και 
νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, θέτοντας 
παράλληλα τέλος στις συστηματικές 
επιθέσεις κατά της επιχειρηματικής 
κοινότητας μέσω της κατάχρησης του 
άρθρου 234 του ποινικού κώδικα που 
υπονομεύει την εμπιστοσύνη των 
επιχειρήσεων και των καταναλωτών στη 
Σερβία·

Or. en

Τροπολογία 131
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να 
διευκολυνθεί η διαδικασία δημιουργίας 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων· τονίζει, 
παράλληλα, την ανάγκη να 
ευθυγραμμισθεί το νομοθετικό πλαίσιο 
για τα δικαιώματα των εργαζομένων και 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων με τις 
συμβάσεις της ΔΟΕ, να ενισχυθούν τα 
ατομικά και συλλογικά δικαιώματα των 
εργαζομένων και να προαχθούν οι 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 132
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. χαιρετίζει το έργο που έχει επιτελέσει 
μέχρι στιγμής η Υπηρεσία Επανόρθωσης· 
ενθαρρύνει την επανόρθωση σε είδος, 
όταν κρίνεται εφικτό· χαιρετίζει την 
απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας να 
καταρτίσει πλήρη κατάλογο της δημόσιας 
και κρατικής περιουσίας και, με τον 
τρόπο αυτό, να θέσει τέλος στην 
παράνομη απόκτησή της από ιδιωτικά 
συμφέροντα· υπογραμμίζει ότι ένας 
πλήρης κατάλογος της δημόσιας και 
κρατικής περιουσίας έχει πάντα 
ουσιαστική σημασία για την επιτυχή 
πάταξη της συστημικής διαφθοράς, 
δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση 
μεταξύ της πραγματικής και της επίσημα 
δηλωθείσας κρατικής και δημόσιας 
περιουσίας·

Or. en

Τροπολογία 133
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. τονίζει ότι τόσο η Σερβία όσο και οι 
υπόλοιπες χώρες της περιοχής κατά τα 
προσεχή έτη θα πρέπει να εφαρμόσουν τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ και να 
θέσουν στόχους για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπως 
έχουν ήδη θεσπίσει στόχους για τις 



PE522.953v01-00 88/93 AM\1009021EL.doc

EL

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2020· 
επισημαίνει ότι στην ενεργειακή 
στρατηγική της Ενεργειακής Κοινότητας, 
που εγκρίθηκε το 2012, η Σερβία 
αναφέρεται σε σχέδια για την αύξηση της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
γαιάνθρακα σε μεγάλες μονάδες καύσης, 
και επισημαίνει ότι αυτό είναι αντίθετο με 
την προβλεπόμενη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου· καλεί, εν 
προκειμένω, τις σερβικές αρχές να 
υιοθετήσουν μια πολιτική στον τομέα της 
ενέργειας σύμφωνη με τους στόχους της 
ΕΕ και, ιδίως, να αξιοποιήσουν την 
πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) να χρηματοδοτήσει 
έργο 75 εκατομμυρίων ευρώ που 
αποσκοπεί στην παροχή πιστώσεων στις 
τοπικές τράπεζες των χωρών των 
Δυτικών Βαλκανίων προκειμένου να 
χορηγήσουν δάνεια σε ιδιώτες και δήμους 
για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση 
και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 134
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη προόδου και τις συνεχιζόμενες 
καθυστερήσεις στην πρακτική εφαρμογή 
του πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· σημειώνει ότι η Σερβία έχει 
καθυστερήσει σε σχέση με άλλες 
υποψήφιες χώρες ως προς τη 
χρησιμοποίηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και διατυπώνει την ανησυχία 
ότι οι στόχοι της Σερβίας σε σχέση με τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2020 
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δεν θα επιτευχθούν· τονίζει την ανάγκη 
για διαφάνεια στις δημόσιες διαδικασίες 
διαβούλευσης και εκφράζει τη λύπη του 
για την αδυναμία των σερβικών αρχών να 
λάβουν υπόψη τις απόψεις των διεθνών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την 
έγκριση της συμφωνίας προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας (PPA)·

Or. en

Τροπολογία 135
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. καλεί τις αρχές να καταβάλουν κάθε 
προσπάθεια για να ελαχιστοποιήσουν τις 
δυσμενείς συνέπειες των οικονομικών 
πολιτικών, όπως είναι η φτώχεια, η 
ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός, αλλά 
και να αντιμετωπίσουν και να 
καταπολεμήσουν τα βαθύτερα αίτιά τους 
και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 136
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. εκφράζει τη λύπη του, στο πλαίσιο 
αυτό, για την έλλειψη προόδου και τις 
συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στην 
υλοποίηση του πλαισίου για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· σημειώνει 
ότι η Σερβία έχει καθυστερήσει σε σχέση 
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με άλλες υποψήφιες χώρες ως προς τη 
χρησιμοποίηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και διατυπώνει την ανησυχία 
ότι οι στόχοι της Σερβίας σε σχέση με τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2020 
δεν θα επιτευχθούν· τονίζει την ανάγκη 
για διαφάνεια στις δημόσιες διαδικασίες 
διαβούλευσης και εκφράζει τη λύπη του 
για την αδυναμία των σερβικών αρχών να 
λάβουν υπόψη τις απόψεις των διεθνών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την 
έγκριση της συμφωνίας προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας (PPA)· ζητεί να 
γνωστοποιήσει η Υπηρεσία Ενέργειας της 
Δημοκρατίας της Σερβίας τις τιμές για 
την εισαγωγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 137
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18γ. χαιρετίζει τη συνεργασία της 
Σερβίας με το Διεθνές Ποινικό 
Δικαστήριο για την Πρώην 
Γιουγκοσλαβία, η οποία είχε ως 
αποτέλεσμα την παραπομπή όλων των 
υπόπτων για εγκλήματα πολέμου στο 
Δικαστήριο της Χάγης· ενθαρρύνει την 
περαιτέρω συνεργασία με το Δικαστήριο 
και τις υπόλοιπες δημοκρατίες της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας προκειμένου να αποδοθεί 
δικαιοσύνη στα θύματα και τις 
οικογένειές τους·

Or. en

Τροπολογία 138
Marije Cornelissen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18γ. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος 
στους τομείς του περιβάλλοντος και της 
κλιματικής αλλαγής και καλεί τις 
σερβικές αρχές να θεσπίσουν σύντομα 
συνολική στρατηγική για το κλίμα, 
σύμφωνη με τους στόχους της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 139
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18δ. καλεί την κυβέρνηση να υιοθετήσει 
τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην 
τελική έκθεση του ΟΑΣΕ/ODIHR 
σχετικά με τις βουλευτικές, τοπικές και 
πρόωρες προεδρικές εκλογές του Μαΐου 
2012, όσον αφορά τις  αλλαγές που θα 
πρέπει να πραγματοποιηθούν στην 
εκλογική νομοθεσία σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα, πολύ πριν από οιοδήποτε 
διορισμό κατόπιν εκλογών·

Or. en

Τροπολογία 140
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18δ. προτρέπει τις σερβικές αρχές να 
βελτιώσουν τις πολιτικές για την 
προστασία των καταναλωτών, ιδίως όσον 
αφορά τις γενικές αρχές της ασφάλειας 
των τροφίμων και τη δημιουργία εθνικού 
εργαστηρίου αναφοράς· εκφράζει τη λύπη 
του διότι η νομοθεσία για τους γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς δεν έχει 
ακόμη ευθυγραμμιστεί με τη νομοθεσία 
της ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 141
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18ε. εξακολουθεί να υποστηρίζει την 
ειδική ερευνητική ομάδα εργασίας (SITF) 
που συγκροτήθηκε ύστερα από την 
έκθεση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης του 
Δεκεμβρίου 2010 και λαμβάνει υπό 
σημείωση την πρόοδο που έχει σημειώσει 
στο έργο της· καλεί τις σερβικές αρχές 
και τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου και των 
γειτονικών χωρών να συνεχίσουν να 
συνεργάζονται πλήρως και να 
υποστηρίζουν τη SITF·

Or. en

Τροπολογία 142
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 στ (νέα)



AM\1009021EL.doc 93/93 PE522.953v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18στ. στηρίζει την εκστρατεία των αρχών 
της πόλης του Βελιγραδίου για την 
ανακήρυξη του Βελιγραδίου σε 
πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 
για το 2020, και ενθαρρύνει παρόμοια 
σχέδια που αποσκοπούν να φέρουν το 
Βελιγράδι και τη Σερβία πιο κοντά στην 
ΕΕ από πολιτιστική άποψη, ιδίως όσον 
αφορά τη συνύπαρξη των διαφόρων 
εθνοτήτων, την αλληλοκατανόηση των 
πολιτισμών και τον διαθρησκειακό 
διάλογο·

Or. en


