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Tarkistus 1
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 11. joulukuuta 2012 
annetut yleisten asioiden neuvoston 
päätelmät laajentumisesta ja vakautus- ja 
assosiaatioprosessista,

Or. en

Tarkistus 2
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 1. heinäkuuta 2006 
voimaan tulleen 
energiayhteistyösopimuksen, jonka Serbia 
on allekirjoittanut, ja energiayhteisön 
18. lokakuuta 2012 antaman päätöksen 
D/2012/04/MC/EnC uusiutuvasta 
energiasta annetun direktiivin 
2009/28/EY täytäntöönpanosta ja 
energiayhteistyösopimuksen 20 artiklan, 
jossa asetetaan sitovat tavoitteet, 
muuttamisesta,

Or. en

Tarkistus 3
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 a viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 1. heinäkuuta 2006 
voimaan tulleen
energiayhteistyösopimuksen, jonka Serbia 
on allekirjoittanut, ja energiayhteisön 
18. lokakuuta 2012 antaman päätöksen 
D/2012/04/MC/EnC uusiutuvasta 
energiasta annetun direktiivin 
2009/28/EY täytäntöönpanosta ja 
energiayhteistyösopimuksen 20 artiklan, 
jossa asetetaan sitovat tavoitteet, 
muuttamisesta,

Or. en

Tarkistus 4
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon mietintönsä Euroopan 
unionin liittymistä valmistelevan 
rahoituksen hallinnasta 
oikeusjärjestelmien alalla sekä korruption 
torjunnasta ehdokasvaltioissa ja 
mahdollisissa ehdokasvaltioissa ja 
Serbiaa koskevat havaintonsa1,
__________________
1 P7_TA(2013)0434.

Or. en

Tarkistus 5
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että Euroopan 
komissio ja Serbia käynnistivät 
25. syyskuuta 2013 säännöstön 
tarkasteluprosessin, joka aloitettiin 
oikeuslaitoksia ja perusoikeuksia 
koskevasta 23 luvusta;

Or. en

Tarkistus 6
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että Serbia on 
toteuttanut merkittäviä toimia suhteiden 
normalisoimiseksi Kosovon kanssa 19. 
huhtikuuta 2013 tehdyn ensimmäisen 
normalisointiperiaatteita koskevan 
sopimuksen ansiosta ja ponnistellut 
täyttääkseen riittävästi vakautus- ja 
assosiaatioprosessin kriteerit ja 
edellytykset; toteaa, että 
liittymisneuvottelut ovat tehokas väline 
uudistusten toteuttamisen seuraamiseksi;

B. ottaa huomioon, että Serbia on 
toteuttanut merkittäviä toimia suhteiden 
normalisoimiseksi Kosovon kanssa* 19. 
huhtikuuta 2013 tehdyn ensimmäisen 
normalisointiperiaatteita koskevan 
sopimuksen ansiosta ja ponnistellut 
täyttääkseen riittävästi vakautus- ja 
assosiaatioprosessin kriteerit ja 
edellytykset; toteaa, että 
liittymisneuvottelut ovat tehokas väline 
uudistusten toteuttamisen seuraamiseksi;

__________________
* Tämä nimitys on tehty riippumatta 
asemaa koskevasta kannasta, ja se on 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 1244 sekä 
Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon 
itsenäisyysjulistusta koskevan lausunnon 
mukainen.

Or. en
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Tarkistus 7
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. katsoo, että vähemmistöjen tarpeiden 
suojelun oikeudellisen kehyksen 
täytäntöönpano on varmistettava kaikilta 
osin erityisesti koulutuksessa, kielen 
käytössä sekä tiedotusvälineisiin pääsyssä 
ja uskontoon liittyvien palvelujen 
saamisessa vähemmistökielellä;

Or. en

Tarkistus 8
Davor Ivo Stier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. katsoo, että komissio on korostanut 
tarvetta vahvistaa talouden hallintaa 
kaikissa Länsi-Balkanin maissa;

Or. en

Tarkistus 9
Tonino Picula
Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää ilahduttavana Eurooppa-neuvoston 
28. kesäkuuta tekemää päätöstä aloittaa 
liittymisneuvottelut Serbian kanssa; katsoo, 
että EU:n ja Serbian hallitustenvälinen 
kokous olisi järjestettävä 

1. pitää ilahduttavana Eurooppa-neuvoston 
28. kesäkuuta tekemää päätöstä aloittaa 
liittymisneuvottelut Serbian kanssa; katsoo, 
että EU:n ja Serbian hallitustenvälinen 
kokous olisi järjestettävä sitten kun Serbia 
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joulukuussa 2013 edellyttäen, että Serbia 
täyttää neuvoston päätelmissä asetetut 
kriteerit;

täyttää neuvoston päätelmissä asetetut 
kriteerit;

Or. hr

Tarkistus 10
Davor Ivo Stier

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää ilahduttavana Eurooppa-neuvoston 
28. kesäkuuta tekemää päätöstä aloittaa 
liittymisneuvottelut Serbian kanssa; katsoo, 
että EU:n ja Serbian hallitustenvälinen 
kokous olisi järjestettävä joulukuussa 2013 
edellyttäen, että Serbia täyttää neuvoston 
päätelmissä asetetut kriteerit;

1. pitää ilahduttavana Eurooppa-neuvoston 
28. kesäkuuta tekemää päätöstä aloittaa 
liittymisneuvottelut Serbian kanssa; katsoo, 
että EU:n ja Serbian hallitustenvälinen 
kokous olisi järjestettävä joulukuussa 2013 
edellyttäen, että Serbia täyttää neuvoston 
päätelmissä asetetut kriteerit kaikilta osin;

Or. en

Tarkistus 11
Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee tyytyväisenä merkille, että Serbian 
hallitus on sitoutunut Euroopan 
yhdentymisprosessiin; kehottaa Serbiaa 
jatkamaan järjestelmää koskevia ja 
yhteiskunnallis-taloudellisia uudistuksia, 
jotka mahdollistavat jäsenvelvoitteisiin 
paneutumisen ja niiden tehokkaan 
täyttämisen; vaatii erityisesti edistymistä 
oikeuslaitoksen, korruptiontorjunnan, 
julkisen sektorin uudistuksen, 
tiedotusvälineiden vapauden, kaikkien 
vähemmistöjen suojelun, talouden 
rakenneuudistuksen, 
liiketoimintaympäristön parantamisen ja 

2. panee tyytyväisenä merkille, että Serbian 
hallitus on sitoutunut Euroopan 
yhdentymisprosessiin, ja vaatii 
säilyttämään uudistusten toteutuksen 
onnistuneen prosessin 
avainindikaattorina; kehottaa Serbiaa 
jatkamaan järjestelmää koskevia ja 
yhteiskunnallis-taloudellisia uudistuksia, 
jotka mahdollistavat tuleviin 
jäsenvelvoitteisiin paneutumisen ja niiden 
tehokkaan täyttämisen; vaatii erityisesti 
edistymistä uudistusprosesseissa 
oikeuslaitoksen, korruptiontorjunnan, 
julkisen sektorin uudistuksen, 
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luonnonvarojen kestävän hoidon aloilla; tiedotusvälineiden vapauden, kaikkien 
vähemmistöjen suojelun, rakenteellisen 
talouden, liiketoimintaympäristön 
parantamisen ja luonnonvarojen kestävän 
hoidon kaikilla aloilla;

Or. en

Tarkistus 12
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee tyytyväisenä merkille, että Serbian 
hallitus on sitoutunut Euroopan 
yhdentymisprosessiin; kehottaa Serbiaa 
jatkamaan järjestelmää koskevia ja 
yhteiskunnallis-taloudellisia uudistuksia, 
jotka mahdollistavat jäsenvelvoitteisiin 
paneutumisen ja niiden tehokkaan 
täyttämisen; vaatii erityisesti edistymistä 
oikeuslaitoksen, korruptiontorjunnan, 
julkisen sektorin uudistuksen, 
tiedotusvälineiden vapauden, kaikkien 
vähemmistöjen suojelun, talouden 
rakenneuudistuksen, 
liiketoimintaympäristön parantamisen ja 
luonnonvarojen kestävän hoidon aloilla;

2. panee tyytyväisenä merkille, että Serbian 
hallitus on sitoutunut Euroopan 
yhdentymisprosessiin; kehottaa Serbiaa 
jatkamaan järjestelmää koskevia ja 
yhteiskunnallis-taloudellisia uudistuksia, 
jotka mahdollistavat jäsenvelvoitteisiin 
paneutumisen ja niiden tehokkaan 
täyttämisen; vaatii erityisesti edistymistä 
oikeuslaitoksen, korruptiontorjunnan, 
julkisen sektorin uudistuksen, 
energiapolitiikan, erityisesti energian 
säästämisen ja uusiutuvan energian,
tiedotusvälineiden vapauden, kaikkien 
vähemmistöjen suojelun, talouden 
rakenneuudistuksen, 
liiketoimintaympäristön parantamisen ja 
luonnonvarojen kestävän hoidon aloilla;

Or. en

Tarkistus 13
Davor Ivo Stier

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee tyytyväisenä merkille, että Serbian 
hallitus on sitoutunut Euroopan 
yhdentymisprosessiin; kehottaa Serbiaa 
jatkamaan järjestelmää koskevia ja 
yhteiskunnallis-taloudellisia uudistuksia, 
jotka mahdollistavat jäsenvelvoitteisiin 
paneutumisen ja niiden tehokkaan 
täyttämisen; vaatii erityisesti edistymistä 
oikeuslaitoksen, korruptiontorjunnan, 
julkisen sektorin uudistuksen, 
tiedotusvälineiden vapauden, kaikkien 
vähemmistöjen suojelun, talouden 
rakenneuudistuksen, 
liiketoimintaympäristön parantamisen ja 
luonnonvarojen kestävän hoidon aloilla;

2. panee tyytyväisenä merkille, että Serbian 
hallitus on sitoutunut Euroopan 
yhdentymisprosessiin; kehottaa Serbiaa 
jatkamaan järjestelmää koskevia ja 
yhteiskunnallis-taloudellisia uudistuksia, 
jotka mahdollistavat jäsenvelvoitteisiin 
paneutumisen ja niiden tehokkaan 
täyttämisen; vaatii erityisesti edistymistä 
oikeuslaitoksen, korruptiontorjunnan, 
julkisen sektorin uudistuksen, puolustus-
ja turvallisuussektorien demokraattisen 
valvonnan, tiedotusvälineiden vapauden, 
kaikkien vähemmistöjen suojelun, talouden 
rakenneuudistuksen, 
liiketoimintaympäristön parantamisen ja 
luonnonvarojen kestävän hoidon aloilla;

Or. en

Tarkistus 14
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee tyytyväisenä merkille, että Serbian 
hallitus on sitoutunut Euroopan 
yhdentymisprosessiin; kehottaa Serbiaa 
jatkamaan järjestelmää koskevia ja 
yhteiskunnallis-taloudellisia uudistuksia, 
jotka mahdollistavat jäsenvelvoitteisiin 
paneutumisen ja niiden tehokkaan 
täyttämisen; vaatii erityisesti edistymistä 
oikeuslaitoksen, korruptiontorjunnan, 
julkisen sektorin uudistuksen, 
tiedotusvälineiden vapauden, kaikkien 
vähemmistöjen suojelun, talouden 
rakenneuudistuksen, 
liiketoimintaympäristön parantamisen ja 
luonnonvarojen kestävän hoidon aloilla;

2. panee tyytyväisenä merkille, että Serbian 
hallitus on sitoutunut Euroopan 
yhdentymisprosessiin; kehottaa Serbiaa 
jatkamaan järjestelmää koskevia ja 
yhteiskunnallis-taloudellisia uudistuksia, 
jotka mahdollistavat jäsenvelvoitteisiin 
paneutumisen ja niiden tehokkaan 
täyttämisen; vaatii erityisesti edistymistä 
oikeuslaitoksen, korruption vastaisten 
toimien, julkisen sektorin uudistuksen, 
tiedotusvälineiden vapauden, kaikkien 
vähemmistöjen suojelun, talouden 
rakenneuudistuksen, 
liiketoimintaympäristön parantamisen ja 
luonnonvarojen kestävän hoidon aloilla;
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Or. en

Tarkistus 15
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee tyytyväisenä merkille, että Serbian 
hallitus on sitoutunut Euroopan 
yhdentymisprosessiin; kehottaa Serbiaa 
jatkamaan järjestelmää koskevia ja 
yhteiskunnallis-taloudellisia uudistuksia, 
jotka mahdollistavat jäsenvelvoitteisiin 
paneutumisen ja niiden tehokkaan 
täyttämisen; vaatii erityisesti edistymistä 
oikeuslaitoksen, korruptiontorjunnan, 
julkisen sektorin uudistuksen, 
tiedotusvälineiden vapauden, kaikkien 
vähemmistöjen suojelun, talouden 
rakenneuudistuksen, 
liiketoimintaympäristön parantamisen ja 
luonnonvarojen kestävän hoidon aloilla;

2. panee tyytyväisenä merkille, että Serbian 
hallitus on sitoutunut Euroopan 
yhdentymisprosessiin; kehottaa Serbiaa 
jatkamaan järjestelmää koskevia ja 
yhteiskunnallis-taloudellisia uudistuksia, 
jotka mahdollistavat jäsenvelvoitteisiin 
paneutumisen ja niiden tehokkaan 
täyttämisen; vaatii erityisesti edistymistä 
oikeuslaitoksen, korruptiontorjunnan, 
julkisen sektorin uudistuksen, 
tiedotusvälineiden vapauden, kaikkien 
vähemmistöjen ja heikossa asemassa 
olevien ryhmien suojelun, talouden 
rakenneuudistuksen, 
liiketoimintaympäristön parantamisen ja 
luonnonvarojen kestävän hoidon aloilla;

Or. en

Tarkistus 16
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee tyytyväisenä merkille, että Serbian 
hallitus on sitoutunut Euroopan 
yhdentymisprosessiin; kehottaa Serbiaa 
jatkamaan järjestelmää koskevia ja 
yhteiskunnallis-taloudellisia uudistuksia, 
jotka mahdollistavat jäsenvelvoitteisiin 
paneutumisen ja niiden tehokkaan 

2. panee tyytyväisenä merkille, että Serbian 
hallitus on sitoutunut Euroopan 
yhdentymisprosessiin; kehottaa Serbiaa 
jatkamaan järjestelmää koskevia ja 
yhteiskunnallis-taloudellisia uudistuksia, 
jotka mahdollistavat jäsenvelvoitteisiin 
paneutumisen ja niiden tehokkaan 
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täyttämisen; vaatii erityisesti edistymistä 
oikeuslaitoksen, korruptiontorjunnan, 
julkisen sektorin uudistuksen, 
tiedotusvälineiden vapauden, kaikkien 
vähemmistöjen suojelun, talouden 
rakenneuudistuksen, 
liiketoimintaympäristön parantamisen ja 
luonnonvarojen kestävän hoidon aloilla;

täyttämisen; vaatii erityisesti edistymistä 
oikeuslaitoksen, korruptiontorjunnan,
julkisen sektorin uudistuksen, 
tiedotusvälineiden vapauden, kaikkien 
vähemmistöjen sekä heidän 
perusoikeuksiensa suojelun, talouden 
rakenneuudistuksen, 
liiketoimintaympäristön parantamisen ja 
luonnonvarojen kestävän hoidon aloilla;

Or. en

Tarkistus 17
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee tyytyväisenä merkille, että Serbian 
hallitus on sitoutunut Euroopan 
yhdentymisprosessiin; kehottaa Serbiaa 
jatkamaan järjestelmää koskevia ja 
yhteiskunnallis-taloudellisia uudistuksia, 
jotka mahdollistavat jäsenvelvoitteisiin 
paneutumisen ja niiden tehokkaan 
täyttämisen; vaatii erityisesti edistymistä 
oikeuslaitoksen, korruptiontorjunnan, 
julkisen sektorin uudistuksen, 
tiedotusvälineiden vapauden, kaikkien 
vähemmistöjen suojelun, talouden 
rakenneuudistuksen, 
liiketoimintaympäristön parantamisen ja 
luonnonvarojen kestävän hoidon aloilla;

2. panee tyytyväisenä merkille, että Serbian 
hallitus on sitoutunut Euroopan 
yhdentymisprosessiin; kehottaa Serbiaa 
jatkamaan järjestelmää koskevia ja 
yhteiskunnallis-taloudellisia uudistuksia, 
jotka mahdollistavat jäsenvelvoitteisiin 
paneutumisen ja niiden tehokkaan 
täyttämisen; vaatii erityisesti edistymistä 
oikeuslaitoksen, korruptiontorjunnan, 
julkisen sektorin uudistuksen, 
tiedotusvälineiden vapauden, kaikkien 
vähemmistöjen suojelun, talouden 
rakenneuudistuksen, 
työmarkkinaosapuolten välisen 
vuoropuhelun, liiketoimintaympäristön 
parantamisen ja luonnonvarojen kestävän 
hoidon aloilla;

Or. en
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Tarkistus 18
Takis Hadjigeorgiou

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa Belgradin kanssa käytävän 
vuoropuhelun merkitystä; korostaa 
kuitenkin, että kaikkien sopimusten on 
oltava YK:n päätöslauselman 1244/99 ja
kansainvälisen oikeuden mukaisia;

Or. en

Tarkistus 19
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää ilahduttavana, että vakautus- ja 
assosiaatiosopimus tuli voimaan 1. 
syyskuuta;

3. pitää ilahduttavana, että vakautus- ja 
assosiaatiosopimus tuli voimaan 1. 
syyskuuta, samoin kuin 21. lokakuuta 201 
3 pidetyn ensimmäisen vakaus- ja 
assosiaationeuvoston koollekutsumista; 
painottaa, että vakautus- ja 
assosiaatiosopimuksen voimaantulo on 
tärkeä vaihe Serbian yhdentymisessä 
Euroopan unioniin ja muodostaa yleiset 
kehykset Serbian ja EU:n välisen 
yhteistyön tiivistämiselle ajatellen 
poliittisia kriteerejä, säännöstön 
lähentämistä ja valmistautumista Serbian 
tulevaan osallistumiseen 
yhtenäismarkkinoihin;

Or. en
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Tarkistus 20
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää ilahduttavana, että vakautus- ja 
assosiaatiosopimus tuli voimaan 1. 
syyskuuta;

3. pitää ilahduttavana, että vakautus- ja 
assosiaatiosopimus tuli voimaan 1. 
syyskuuta; kannustaa kaikkia osapuolia 
tekemään vastuullisesti yhteistyötä;

Or. en

Tarkistus 21
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille Serbian ja 
Kosovon pääministerien korkean tason 
neuvotteluissa 19. huhtikuuta 2013 
saavutetun normalisointiperiaatteita 
koskevan ensimmäisen sopimuksen, joka 
käynnisti Serbian ja Kosovon
yhdentymisprosessin uuden vaiheen; pitää 
tervetulleina molempien osapuolten tähän 
mennessä toteuttamia toimia sopimuksen 
täytäntöönpanemiseksi ja kannustaa 
viranomaisia jatkamaan sopimuksen 
täytäntöönpanoa vilpittömästi ja ajoissa; on 
tyytyväinen 8. syyskuuta saavutettuun 
sopuun televiestinnästä ja energiasta;

4. panee tyytyväisenä merkille Serbian ja 
Kosovon pääministerien korkean tason 
neuvotteluissa 19. huhtikuuta 2013 
saavutetun normalisointiperiaatteita 
koskevan ensimmäisen sopimuksen, joka 
käynnisti Serbian yhdentymisprosessin 
uuden vaiheen; pitää tervetulleina 
molempien osapuolten tähän mennessä 
toteuttamia toimia sopimuksen 
täytäntöönpanemiseksi ja kannustaa 
viranomaisia jatkamaan sopimuksen 
täytäntöönpanoa vilpittömästi ja ajoissa; on 
tyytyväinen 8. syyskuuta saavutettuun 
sopuun televiestinnästä ja energiasta;

Or. en
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Tarkistus 22
Göran Färm

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille Serbian ja 
Kosovon pääministerien korkean tason 
neuvotteluissa 19. huhtikuuta 2013 
saavutetun normalisointiperiaatteita 
koskevan ensimmäisen sopimuksen, joka 
käynnisti Serbian ja Kosovon 
yhdentymisprosessin uuden vaiheen; pitää 
tervetulleina molempien osapuolten tähän 
mennessä toteuttamia toimia sopimuksen 
täytäntöönpanemiseksi ja kannustaa 
viranomaisia jatkamaan sopimuksen 
täytäntöönpanoa vilpittömästi ja ajoissa; on 
tyytyväinen 8. syyskuuta saavutettuun 
sopuun televiestinnästä ja energiasta;

4. panee tyytyväisenä merkille Serbian ja 
Kosovon pääministerien korkean tason 
neuvotteluissa 19. huhtikuuta 2013 
saavutetun normalisointiperiaatteita 
koskevan ensimmäisen sopimuksen, joka 
käynnisti Serbian ja Kosovon 
yhdentymisprosessin uuden vaiheen; pitää 
kuitenkin valitettavana, että sopimuksessa 
ei otettu naisia mukaan vuoropuheluun 
eikä onnistuttu panemaan täytäntöön 
YK:n päätöslauselmaa N:o 1325; pitää 
tervetulleina molempien osapuolten tähän 
mennessä toteuttamia toimia sopimuksen 
täytäntöönpanemiseksi ja kannustaa 
viranomaisia jatkamaan sopimuksen 
täytäntöönpanoa vilpittömästi ja ajoissa; on 
tyytyväinen 8. syyskuuta saavutettuun 
sopuun televiestinnästä ja energiasta;

Or. en

Tarkistus 23
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille Serbian ja 
Kosovon pääministerien korkean tason 
neuvotteluissa 19. huhtikuuta 2013 
saavutetun normalisointiperiaatteita 
koskevan ensimmäisen sopimuksen, joka 
käynnisti Serbian ja Kosovon 
yhdentymisprosessin uuden vaiheen; pitää 
tervetulleina molempien osapuolten tähän 
mennessä toteuttamia toimia sopimuksen 

4. panee tyytyväisenä merkille Serbian ja 
Kosovon pääministerien korkean tason 
neuvotteluissa 19. huhtikuuta 2013 
saavutetun normalisointiperiaatteita 
koskevan ensimmäisen sopimuksen, joka 
käynnisti Serbian ja Kosovon 
yhdentymisprosessin uuden vaiheen; pitää 
tervetulleina molempien osapuolten tähän 
mennessä toteuttamia toimia sopimuksen 
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täytäntöönpanemiseksi ja kannustaa 
viranomaisia jatkamaan sopimuksen 
täytäntöönpanoa vilpittömästi ja ajoissa; on 
tyytyväinen 8. syyskuuta saavutettuun 
sopuun televiestinnästä ja energiasta;

täytäntöönpanemiseksi ja kannustaa 
viranomaisia jatkamaan sopimuksen 
täytäntöönpanoa vilpittömästi ja ajoissa; on 
tyytyväinen 8. syyskuuta saavutettuun 
sopuun televiestinnästä ja energiasta; 
kehottaa kumpaakin osapuolta jatkamaan
kadonneisiin henkilöihin liittyvän 
ongelman käsittelyä ja on tässä mielessä 
tyytyväinen ensimmäisiin tuloksiin, joita 
kadonneita käsittelevä koskeva työryhmä, 
jonka puheenjohtajana on toiminut 
Punainen Risti, on saavuttanut työssään; 
toteaa, että Serbian ja Kosovon johtajilta 
tarvitaan edelleen jatkuvia ponnisteluja 
serbivähemmistön integroimiseksi 
Kosovon yhteiskuntaan sekä albani- ja 
serbivähemmistöjen yhteisöjen saamiseksi 
lähenemään toisiaan;

Or. en

Tarkistus 24
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille Serbian ja 
Kosovon pääministerien korkean tason 
neuvotteluissa 19. huhtikuuta 2013 
saavutetun normalisointiperiaatteita 
koskevan ensimmäisen sopimuksen, joka 
käynnisti Serbian ja Kosovon 
yhdentymisprosessin uuden vaiheen; pitää 
tervetulleina molempien osapuolten tähän 
mennessä toteuttamia toimia sopimuksen 
täytäntöönpanemiseksi ja kannustaa 
viranomaisia jatkamaan sopimuksen 
täytäntöönpanoa vilpittömästi ja ajoissa; on 
tyytyväinen 8. syyskuuta saavutettuun 
sopuun televiestinnästä ja energiasta;

4. panee tyytyväisenä merkille Serbian ja 
Kosovon pääministerien korkean tason 
neuvotteluissa 19. huhtikuuta 2013 
saavutetun normalisointiperiaatteita 
koskevan ensimmäisen sopimuksen, joka 
käynnisti Serbian ja Kosovon 
yhdentymisprosessin uuden vaiheen; pitää 
tervetulleina molempien osapuolten tähän 
mennessä toteuttamia toimia sopimuksen 
täytäntöönpanemiseksi ja kannustaa 
viranomaisia jatkamaan sopimuksen 
täytäntöönpanoa vilpittömästi ja ajoissa; on 
tyytyväinen 8. syyskuuta saavutettuun 
sopuun televiestinnästä ja energiasta; 
kehottaa erityisesti sekä Serbiaa että 
Kosovoa tekemään EULEXin kanssa 
aktiivisesti ja rakentavasti yhteistyötä 
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keskinäisestä oikeusavusta tehdyn 
sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jotta 
voidaan käsitellä kasvava määrä 
Kosovossa sijaitsevia kiinteistöjä koskevia 
pyyntöjä; kehottaa kumpaakin osapuolta 
säilyttämään tämän rakentavan 
lähestymistavan ja sopimaan samalla 
kiistanalaisista ja arkaluonteisista 
yksityiskohdista, jotka on edelleen 
käsiteltävä ja joista on sovittava;

Or. en

Tarkistus 25
Nadezhda Neynsky

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille Serbian ja 
Kosovon pääministerien korkean tason 
neuvotteluissa 19. huhtikuuta 2013 
saavutetun normalisointiperiaatteita 
koskevan ensimmäisen sopimuksen, joka 
käynnisti Serbian ja Kosovon 
yhdentymisprosessin uuden vaiheen; pitää 
tervetulleina molempien osapuolten tähän 
mennessä toteuttamia toimia sopimuksen 
täytäntöönpanemiseksi ja kannustaa 
viranomaisia jatkamaan sopimuksen 
täytäntöönpanoa vilpittömästi ja ajoissa; on 
tyytyväinen 8. syyskuuta saavutettuun 
sopuun televiestinnästä ja energiasta;

4. panee tyytyväisenä merkille Serbian ja 
Kosovon pääministerien korkean tason 
neuvotteluissa 19. huhtikuuta 2013 
saavutetun normalisointiperiaatteita 
koskevan ensimmäisen sopimuksen, joka 
käynnisti Serbian ja Kosovon 
yhdentymisprosessin uuden vaiheen; pitää 
tervetulleina molempien osapuolten tähän 
mennessä toteuttamia toimia sopimuksen 
täytäntöönpanemiseksi ja kannustaa 
viranomaisia jatkamaan sopimuksen 
täytäntöönpanoa vilpittömästi ja ajoissa; on 
tyytyväinen 8. syyskuuta saavutettuun 
sopuun televiestinnästä ja energiasta; 
kehottaa kumpaakin osapuolta panemaan 
täytäntöön kaikki aiemmin Serbian ja 
Kosovon välisen vuoropuhelun puitteissa 
tehdyt sopimukset kaikilta osin;

Or. en

Tarkistus 26
Charles Tannock
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Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. korostaa, että EU ja kansainvälinen 
yhteisö eivät saa painostaa Serbiaa liikaa 
osallistuessaan Kosovon tilanteeseen; 
toistaa erityisesti, että jos Serbian 
liittymisneuvotteluissa jokainen luku 
yhdistetään Kosovoon, se etäännyttäisi 
Serbian poliittiset johtajat ja suuren 
yleisön ja itse asiassa hidastaisi poliittista 
edistystä; kehottaa siksi komissiota 
omaksumaan rakentavan ja 
käytännöllisen lähestymistavan 
ymmärtäen, että Serbia pyrkii 
neuvottelujen avulla normalisoimaan 
suhteensa Kosovoon, mutta tunnustaen 
samalla, että tämä prosessi on 
varovaisuutta vaativa ja hidas ja sen on 
siksi annettava kehittyä pikku hiljaa 
ottaen huomioon myös maan sisäiset 
poliittiset näkökohdat;

Or. en

Tarkistus 27
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa Kosovossa 3. marraskuuta 
pidettävien paikallisvaalien tärkeyttä, sillä 
ne ovat koetinkivi Serbian ja Kosovon 
suhteiden normalisoinnissa saavutetulle 
edistykselle; kannustaa Serbian 
viranomaisia tekemään vilpitöntä 
yhteistyötä Kosovon serbiyhteisön kanssa, 
pidättäytymään kampanjoimasta minkään 
tietyn ehdokaslistan puolesta ja sen sijaan 
keskittymään siihen, että paikalliset serbit 

Poistetaan.
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osallistuvat aktiivisemmin vaaleihin;

Or. en

Tarkistus 28
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa Kosovossa 3. marraskuuta 
pidettävien paikallisvaalien tärkeyttä, sillä 
ne ovat koetinkivi Serbian ja Kosovon 
suhteiden normalisoinnissa saavutetulle 
edistykselle; kannustaa Serbian 
viranomaisia tekemään vilpitöntä 
yhteistyötä Kosovon serbiyhteisön kanssa, 
pidättäytymään kampanjoimasta minkään 
tietyn ehdokaslistan puolesta ja sen sijaan 
keskittymään siihen, että paikalliset serbit 
osallistuvat aktiivisemmin vaaleihin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 29
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa Kosovossa 3. marraskuuta
pidettävien paikallisvaalien tärkeyttä, sillä 
ne ovat koetinkivi Serbian ja Kosovon 
suhteiden normalisoinnissa saavutetulle 
edistykselle; kannustaa Serbian 
viranomaisia tekemään vilpitöntä
yhteistyötä Kosovon serbiyhteisön kanssa, 
pidättäytymään kampanjoimasta minkään 
tietyn ehdokaslistan puolesta ja sen sijaan 
keskittymään siihen, että paikalliset serbit 

5. pitää myönteisenä Kosovossa 3. 
marraskuuta pidettäviä ensimmäisiä 
maanlaajuisia paikallisvaaleja ja 
erityisesti nähtävissä olevaa 
äänestysprosenttia Ibar-joen eteläpuolen 
kunnissa, joissa on serbienemmistö, koska 
ne ovat ratkaiseva askel kohti 
serbikuntien yhteisön muodostumista; 
tuomitsee voimakkaasti väkivallan ja 
jatkuvan uhkailun, mitä on esiintynyt 
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osallistuvat aktiivisemmin vaaleihin; pohjoisessa Mitrovican ja Zvečanin 
kunnissa, ja kehottaa Serbian 
viranomaisia tekemään kaikkensa 
väkivallantekijöiden saamiseksi 
oikeuteen; toteaa, että tarvitaan edelleen 
valppaita ponnisteluja järjestäytyneen 
rikollisuuden verkoston ja sen paikallisiin 
poliittisiin eliitteihin luomien sidosten 
murtamiseksi ja oikeusjärjestyksen 
luomiseksi Pohjois-Kosovoon; katsoo, että 
vaalit olisi pidettävä uudelleen Mitrovican 
pohjoisosassa, missä äänestyspaikat 
suljettiin aiemmin väkivallan vuoksi; 
pitää myönteisenä Serbian poliittisten 
johtajien kantaa, koska he kannustivat 
aktiivisesti Kosovon serbivähemmistöä 
osallistumaan vaaleihin, mutta toteaa 
samanaikaisesti, että Serbia ei saisi 
tukahduttaa poliittista moniarvoisuutta 
Kosovon serbiyhteisössä kampanjoimalla 
minkään tietyn puolueen tai 
ehdokaslistan puolesta;

Or. en

Tarkistus 30
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa Kosovossa 3. marraskuuta 
pidettävien paikallisvaalien tärkeyttä, sillä 
ne ovat koetinkivi Serbian ja Kosovon 
suhteiden normalisoinnissa saavutetulle 
edistykselle; kannustaa Serbian 
viranomaisia tekemään vilpitöntä 
yhteistyötä Kosovon serbiyhteisön kanssa, 
pidättäytymään kampanjoimasta minkään 
tietyn ehdokaslistan puolesta ja sen sijaan 
keskittymään siihen, että paikalliset serbit 
osallistuvat aktiivisemmin vaaleihin;

5. korostaa Kosovossa 3. marraskuuta 
pidettävien paikallisvaalien tärkeyttä, sillä 
ne ovat ratkaiseva tekijä 19. huhtikuuta 
tehdyn sopimuksen täytäntöönpanossa; 
pitää myönteisenä Serbian ja Kosovon 
ponnisteluja, joilla on pyrkivät 
varmistamaan, että vaalit ovat 
rauhanomaiset ja niissä noudatetaan 
demokratian normeja; pitää yhtä 
myönteisenä Kosovon kansalaisten, myös 
Kosovon serbien, aktiivista osallistumista 
näihin vaaleihin; tuomitsee Mitrovican 
pohjoisosassa äänestyspaikkoihin tehtyjä 
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iskuja, joihin sisältyi fyysisiä uhkauksia 
vaalivirkailijoita ja äänestäjiä kohtaan 
sekä vaalimateriaalin tuhoamista, ja 
vaatii tutkimaan nämä toimet 
perusteellisesti; panee tässä yhteydessä 
merkille Kosovon Metohijan asioista 
vastaavan Serbian ministerin lausunnon, 
jonka mukaan Serbian kansalaiset, jotka 
olivat käynnistivät mellakat ja estivät 
vaalien pitämisen, joutuisivat vastaamaan 
teoistaan;

Or. en

Tarkistus 31
Adam Bielan

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa Kosovossa 3. marraskuuta 
pidettävien paikallisvaalien tärkeyttä, sillä 
ne ovat koetinkivi Serbian ja Kosovon 
suhteiden normalisoinnissa saavutetulle 
edistykselle; kannustaa Serbian 
viranomaisia tekemään vilpitöntä 
yhteistyötä Kosovon serbiyhteisön kanssa, 
pidättäytymään kampanjoimasta minkään 
tietyn ehdokaslistan puolesta ja sen sijaan 
keskittymään siihen, että paikalliset serbit 
osallistuvat aktiivisemmin vaaleihin;

5. korostaa Kosovossa 3. marraskuuta 
pidettyjen paikallisvaalien tärkeyttä, sillä 
ne olivat koetinkivi Serbian ja Kosovon 
suhteiden normalisoinnissa saavutetulle 
edistykselle; tuomitsee Kosovon 
pohjoisosissa ehdokkaita ja vaalipaikkoja 
vastaan tehdyt hyökkäykset sekä 
äänestäjien pelotteluyritykset;

Or. pl

Tarkistus 32
Tonino Picula
Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa Kosovossa 3. marraskuuta 
pidettävien paikallisvaalien tärkeyttä, sillä 
ne ovat koetinkivi Serbian ja Kosovon 

5. korostaa Kosovossa 3. marraskuuta 
pidettävien paikallisvaalien tärkeyttä, sillä 
ne ovat koetinkivi Serbian ja Kosovon 
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suhteiden normalisoinnissa saavutetulle 
edistykselle; kannustaa Serbian 
viranomaisia tekemään vilpitöntä 
yhteistyötä Kosovon serbiyhteisön kanssa, 
pidättäytymään kampanjoimasta minkään 
tietyn ehdokaslistan puolesta ja sen sijaan 
keskittymään siihen, että paikalliset serbit 
osallistuvat aktiivisemmin vaaleihin;

suhteiden normalisoinnissa saavutetulle 
edistykselle; kannustaa Serbian 
viranomaisia toimimaan vastuullisesti
Kosovon serbiyhteisöä koskevissa 
asioissa, pidättäytymään kampanjoimasta 
minkään tietyn ehdokaslistan puolesta ja 
sen sijaan keskittymään siihen, että 
paikalliset serbit osallistuvat aktiivisemmin 
vaaleihin;

Or. hr

Tarkistus 33
Knut Fleckenstein

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa Kosovossa 3. marraskuuta 
pidettävien paikallisvaalien tärkeyttä, sillä 
ne ovat koetinkivi Serbian ja Kosovon 
suhteiden normalisoinnissa saavutetulle 
edistykselle; kannustaa Serbian 
viranomaisia tekemään vilpitöntä 
yhteistyötä Kosovon serbiyhteisön kanssa, 
pidättäytymään kampanjoimasta minkään 
tietyn ehdokaslistan puolesta ja sen sijaan 
keskittymään siihen, että paikalliset serbit 
osallistuvat aktiivisemmin vaaleihin;

5. korostaa Kosovossa 3. marraskuuta 
pidettävien paikallisvaalien tärkeyttä, sillä 
ne ovat koetinkivi Serbian ja Kosovon 
suhteiden normalisoinnissa saavutetulle 
edistykselle; kannustaa Serbian 
viranomaisia tekemään vilpitöntä 
yhteistyötä Kosovon serbiyhteisön kanssa, 
pidättäytymään kampanjoimasta minkään 
tietyn ehdokaslistan puolesta ja sen sijaan 
keskittymään siihen, että paikalliset serbit 
osallistuvat aktiivisemmin vaaleihin; pitää 
valitettavana, että vaalimenettely 
jouduttiin keskeyttämään kolmessa 
pohjoiskosovolaisessa äänestyspaikassa 
väkivaltaisuuksien vuoksi; pitää kuitenkin 
myönteisenä, että Serbia ja Kosovo 
kykenivät sopimaan paikallisvaalien 
uusimisesta näissä kolmessa 
äänestyspaikassa;

Or. de

Tarkistus 34
Marije Cornelissen
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Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. kannustaa Serbian hallitusta 
tekemään kaikkensa rauhanomaisempien 
vaalien järjestämisen helpottamiseksi 
ennakoiduissa uusintaäänestyksissä 
Pohjois-Kosovossa, muun muassa 
estämällä tunnetuilta kansallismielisiltä 
rettelijöitsijöiltä pääsyn Serbiasta 
Kosovoon vaalipäivää edeltävänä aikana 
ja mahdollisesti jopa sulkemalla rajan;

Or. en

Tarkistus 35
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. on huolestunut alhaisesta 
äänestysprosentista ja väkivallasta 
Pohjois-Kosovossa 3. marraskuuta 
pidettyjen koko Kosovon laajuisten 
paikallisvaalien aikana, ja katsoo sen 
olevan selvä osoitus siitä, että Pohjois-
Kosovon serbit vastustavat yhdentymistä 
muuhun Kosovoon; on sitä mieltä, että 
edellä mainitut tosiseikat korostavat sitä, 
että EU:n neuvottelemalla Pohjois-
Kosovon serbiväestöä koskevalla 
sopimuksella aikaansaatu ratkaisu ei ole 
saanut kansan tukea ja että etnisyyteen 
perustuva hallintorakenne on 
kestämätön; pyytää siksi EU:ta 
sitoutumaan prosessiin, jossa etsitään 
toteuttamiskelpoista ratkaisua
yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden 
saavuttamiseksi kestävässä Kosovon 



AM\1009021FI.doc 23/85 PE522.953v01-00

FI

valtiossa;

Or. en

Tarkistus 36
Maria Eleni Koppa, Libor Rouček

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. pitää myönteisenä sitä, että Kosovon 
paikallisvaalit on yleisesti ottaen 
järjestetty asianmukaisesti, kuten EU:n 
vaalitarkkailuvaltuuskuntien alustavassa 
lausunnossa arvioidaan, ja pitää sitä 
tärkeänä askeleena kohti 
normalisoimisprosessia; pitää 
myönteisenä sitä, että kummastakin 
yhteisöstä kävi paljon äänestäjiä useassa 
kunnassa ympäri Kosovoa; tuomitsee 
voimakkaasti väkivaltatapaukset 
äänestyspaikoilla Mitrovican 
pohjoisosissa ja kehottaa tutkimaan asiaa 
nopeasti ja kattavasti; pyytää kumpaakin 
osapuolta etsimään molempia tyydyttävän 
hyväksyttävän ratkaisun vaaliprosessin 
koskemattomuuden varmistamiseksi; 

Or. en

Tarkistus 37
Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että Serbian ja Kosovon 
välisen vuoropuhelun tuloksista on 
tiedotettava avoimesti ja että on 
varmistettava parlamenttien ja 

6. korostaa, että Serbian ja Kosovon 
välisen vuoropuhelun tuloksista on 
tiedotettava entistä avoimemmin ja että on 
varmistettava parlamenttien ja 
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kansalaisyhteiskunnan osallistuminen 
täytäntöönpanoprosessiin; korostaa tässä 
yhteydessä, että Kosovon ja Serbian 
neuvottelijoiden on rakennettava yleistä 
luottamusta ja kuultava kansalaisia;

kansalaisyhteiskunnan osallistuminen
täytäntöönpanoprosessiin; korostaa tässä 
yhteydessä, että Kosovon ja Serbian 
neuvottelijoiden on rakennettava yleistä 
luottamusta ja luotava yhteys kansalaisiin;

Or. en

Tarkistus 38
Göran Färm

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että Serbian ja Kosovon 
välisen vuoropuhelun tuloksista on 
tiedotettava avoimesti ja että on 
varmistettava parlamenttien ja 
kansalaisyhteiskunnan osallistuminen 
täytäntöönpanoprosessiin; korostaa tässä 
yhteydessä, että Kosovon ja Serbian 
neuvottelijoiden on rakennettava yleistä 
luottamusta ja kuultava kansalaisia;

6. korostaa, että Serbian ja Kosovon 
välisen vuoropuhelun tuloksista on 
tiedotettava avoimesti ja että on 
varmistettava parlamenttien ja 
kansalaisyhteiskunnan osallistuminen 
täytäntöönpanoprosessiin; korostaa tässä 
yhteydessä, että Kosovon ja Serbian 
neuvottelijoiden on rakennettava yleistä 
luottamusta ja kuultava kansalaisia, sekä 
miehiä että naisia;

Or. en

Tarkistus 39
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että Serbian ja Kosovon 
välisen vuoropuhelun tuloksista on 
tiedotettava avoimesti ja että on 
varmistettava parlamenttien ja 
kansalaisyhteiskunnan osallistuminen 
täytäntöönpanoprosessiin; korostaa tässä 
yhteydessä, että Kosovon ja Serbian 

6. korostaa, että Serbian ja Kosovon 
välisen vuoropuhelun tuloksista on 
tiedotettava avoimesti ja että on 
varmistettava parlamenttien ja 
kansalaisyhteiskunnan osallistuminen 
täytäntöönpanoprosessiin; korostaa tässä 
yhteydessä, että Kosovon ja Serbian 
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neuvottelijoiden on rakennettava yleistä 
luottamusta ja kuultava kansalaisia;

neuvottelijoiden on rakennettava yleistä 
luottamusta ja kuultava kansalaisia; 
kehottaa Serbian viranomaisia 
Belgradissa, Mitrovicassa ja Ibar-joen 
eteläpuolella lisäämään Kosovon serbi- ja 
albaaniyhteisöjen välistä vuorovaikutusta 
erityisesti kannustamalla kouluja ja 
monitoimitaloja opettamaan albanian 
kieltä; korostaa, että Kosovon albaaneja 
on myös kannustettava voimakkaasti 
olemaan vuorovaikutuksessa lähellään 
olevien serbiyhteisöjen kanssa ja 
opettelemaan serbian kieltä, koska se on 
olennainen osa serbiyhteisön 
sopeutumista Kosovon yhteiskuntaan, 
tulevaisuuden vuoropuhelua ja 
kunnallishallintoa;

Or. en

Tarkistus 40
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kehottaa Serbian viranomaisia 
Belgradissa, Mitrovicassa ja Ibar-joen 
eteläpuolella lisäämään Kosovon serbi- ja 
albaaniyhteisöjen välistä vuorovaikutusta 
erityisesti kannustamalla kouluja ja 
monitoimitaloja opettamaan albanian 
kieltä; korostaa, että Kosovon albaaneja 
on myös kannustettava voimakkaasti 
olemaan vuorovaikutuksessa lähellään 
olevien serbiyhteisöjen kanssa ja 
opettelemaan serbian kieltä, koska se on 
olennainen osa tulevaisuuden 
vuoropuhelua ja kunnallishallintoa;

Or. en
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Tarkistus 41
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. pitää valitettavana, että EU:n 
kansalaisilla on jatkuvasti vaikeuksia 
päästä Kosovosta Serbiaan ja sen jälkeen 
Serbiasta kolmanteen maahan, mikä 
johtuu siitä, että Serbia ei tunnusta 
Kosovon ulkorajoja vaan väittää, että 
Kosovon rajan ylittäminen tarkoittaa 
laitonta maahantuloa Serbiaan; pitää 
lisäksi valitettavana, että Serbian 
rajapoliisi lyö ulkomaisiin passeihin 
mitätöintileiman Kosovon leiman päälle; 
kannustaa Serbiaa harkitsemaan 
uudelleen tällaisia toimintaperiaatteita 
vahvana luottamusta luovana 
toimenpiteenä, välttämättömänä vaiheena 
kohti Kosovon-suhteiden 
normalisoitumista ja konkreettisena 
keinona edistää edelleen yhdentymistä 
Euroopan unioniin vapaan liikkuvuuden 
hengen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 42
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
6 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 c. kehottaa Serbian ja sen 
naapurimaiden viranomaisia jatkamaan 
hyvän tahdon osoittamista ja tekemään 
kaikilta osin yhteistyötä ja tukemaan 
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Euroopan neuvoston parlamentaarisen 
yleiskokouksen joulukuussa 2010 
antaman raportin jälkeen perustettua 
erityistä toimintaryhmää ja rohkaisee 
nopeuttamaan sen työtä edelleen;

Or. en

Tarkistus 43
Davor Ivo Stier

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. arvostaa Serbian hallituksen 
rakentavaa lähestymistapaa suhteisiin 
naapurimaiden kanssa; toteaa jälleen, 
että alueellinen yhteistyö ja sovinto sekä
naapurimaiden kahdenvälisten ongelmien 
asteittainen ratkaiseminen ovat elintärkeitä
Serbian unioniin liittymisen onnistumisen 
kannalta; kannustaa viranomaisia tekemään 
tiivistä yhteistyötä entisen Jugoslavian 
maiden kanssa kaikkien oikeusseuraantoa 
koskevien keskeneräisten kysymysten 
ratkaisemiseksi;

7. kehottaa Serbian hallitusta jatkamaan 
ja vahvistamaan edelleen politiikkaa, 
jonka tavoitteena on alueellinen yhteistyö 
ja sovinto, mihin kuuluu naapurimaiden 
kanssa tehtävien normalisointisopimusten 
täytäntöönpano; toteaa jälleen, että
naapurimaiden kahdenvälisten ongelmien 
ratkaiseminen on Serbian unioniin 
liittymisen onnistumisen kannalta tärkeää; 
kannustaa viranomaisia tekemään tiivistä 
yhteistyötä entisen Jugoslavian maiden 
kanssa kaikkien oikeusseuraantoa 
koskevien keskeneräisten kysymysten 
ratkaisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 44
Tonino Picula
Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. arvostaa Serbian hallituksen rakentavaa
lähestymistapaa suhteisiin naapurimaiden 
kanssa; toteaa jälleen, että alueellinen 
yhteistyö ja sovinto sekä naapurimaiden 

7. pitää rakentavampana Serbian 
hallituksen lähestymistapaa suhteisiin 
naapurimaiden kanssa; toteaa jälleen, että 
alueellinen yhteistyö ja sovinto sekä 
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kahdenvälisten ongelmien asteittainen 
ratkaiseminen ovat elintärkeitä Serbian 
unioniin liittymisen onnistumisen kannalta; 
kannustaa viranomaisia tekemään tiivistä
yhteistyötä entisen Jugoslavian maiden 
kanssa kaikkien oikeusseuraantoa 
koskevien keskeneräisten kysymysten 
ratkaisemiseksi;

naapurimaiden kahdenvälisten ongelmien 
asteittainen ratkaiseminen ovat elintärkeitä 
Serbian unioniin liittymisen onnistumisen 
kannalta; kannustaa viranomaisia tekemään 
täyttä yhteistyötä entisen Jugoslavian 
maiden kanssa kaikkien oikeusseuraantoa 
koskevien keskeneräisten kysymysten 
ratkaisemiseksi kiinnittäen erityistä 
huomiota kadonneiden kohtalon 
selvittämiseen; kehottaa Serbiaa 
vauhdittamaan seuraantomenettelyä ja 
velvollisuuksiensa täyttämistä irtaimen ja 
kiinteän omaisuuden jakamista 
koskevalla alalla sekä entisen Jugoslavian 
yhteisten arkistojen jakamista koskevan 
sopimuksen täytäntöönpanoa; kannustaa 
Serbian hallitusta toimimaan 
aktiivisemmin, jotta yhä selvittämättä 
olevat rajakysymykset ratkaistaisiin 
naapurimaiden kanssa;

Or. hr

Tarkistus 45
Nadezhda Neynsky

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. arvostaa Serbian hallituksen rakentavaa 
lähestymistapaa suhteisiin naapurimaiden 
kanssa; toteaa jälleen, että alueellinen 
yhteistyö ja sovinto sekä naapurimaiden 
kahdenvälisten ongelmien asteittainen 
ratkaiseminen ovat elintärkeitä Serbian 
unioniin liittymisen onnistumisen kannalta; 
kannustaa viranomaisia tekemään tiivistä 
yhteistyötä entisen Jugoslavian maiden 
kanssa kaikkien oikeusseuraantoa 
koskevien keskeneräisten kysymysten 
ratkaisemiseksi;

7. arvostaa Serbian hallituksen rakentavaa 
lähestymistapaa suhteisiin naapurimaiden 
kanssa; toteaa jälleen, että alueellinen 
yhteistyö erityisesti energia-asioissa, 
järjestäytyneen rikollisuuden torjuminen, 
liikenneverkoston kehittäminen sekä 
sovinto ja naapurimaiden kahdenvälisten 
ongelmien asteittainen ratkaiseminen ovat 
elintärkeitä Serbian unioniin liittymisen 
onnistumisen kannalta; kannustaa 
viranomaisia tekemään tiivistä yhteistyötä 
entisen Jugoslavian maiden kanssa 
kaikkien oikeusseuraantoa koskevien 
keskeneräisten kysymysten ratkaisemiseksi 
sekä panemaan aikanaan kaikilta osin 
täytäntöön kaikki kahdenväliset 
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sopimukset naapurimaiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 46
Knut Fleckenstein

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. arvostaa Serbian hallituksen rakentavaa 
lähestymistapaa suhteisiin naapurimaiden 
kanssa; toteaa jälleen, että alueellinen 
yhteistyö ja sovinto sekä naapurimaiden 
kahdenvälisten ongelmien asteittainen 
ratkaiseminen ovat elintärkeitä Serbian 
unioniin liittymisen onnistumisen kannalta; 
kannustaa viranomaisia tekemään tiivistä 
yhteistyötä entisen Jugoslavian maiden 
kanssa kaikkien oikeusseuraantoa 
koskevien keskeneräisten kysymysten 
ratkaisemiseksi;

7. arvostaa Serbian hallituksen rakentavaa 
lähestymistapaa suhteisiin naapurimaiden 
kanssa, sillä se on mahdollistanut 
huomattavat edistysaskeleet sekä 
alueellisessa yhteistyössä että EU:hun 
lähentymisessä; toteaa jälleen, että 
alueellinen yhteistyö ja sovinto sekä 
naapurimaiden kahdenvälisten ongelmien 
asteittainen ratkaiseminen ovat elintärkeitä 
Serbian unioniin liittymisen onnistumisen 
kannalta; kannustaa viranomaisia tekemään 
tiivistä yhteistyötä entisen Jugoslavian 
maiden kanssa kaikkien oikeusseuraantoa 
koskevien keskeneräisten kysymysten 
ratkaisemiseksi;

Or. de

Tarkistus 47
Andrey Kovatchev, Kinga Gál, Tunne Kelam

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. arvostaa Serbian hallituksen rakentavaa 
lähestymistapaa suhteisiin naapurimaiden 
kanssa; toteaa jälleen, että alueellinen 
yhteistyö ja sovinto sekä naapurimaiden 
kahdenvälisten ongelmien asteittainen 
ratkaiseminen ovat elintärkeitä Serbian 

7. arvostaa Serbian hallituksen rakentavaa 
lähestymistapaa suhteisiin naapurimaiden 
kanssa; ilmaisee kuitenkin edelleen 
huolensa kysymyksistä, jotka koskevat 
koulutusta ja äidinkielen virallista 
käyttöä, ja pitää valitettavana lukuisia 
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unioniin liittymisen onnistumisen kannalta; 
kannustaa viranomaisia tekemään tiivistä 
yhteistyötä entisen Jugoslavian maiden 
kanssa kaikkien oikeusseuraantoa 
koskevien keskeneräisten kysymysten 
ratkaisemiseksi;

provokaatioita bulgarialaisten 
vähemmistöjärjestöjen symboleja ja 
aktivisteja vastaan paikallisella ja 
hallinnollisella tasolla; toteaa jälleen, että 
alueellinen yhteistyö ja sovinto sekä 
naapurimaiden kahdenvälisten ongelmien 
asteittainen ratkaiseminen ovat elintärkeitä 
Serbian unioniin liittymisen onnistumisen 
kannalta; kannustaa viranomaisia tekemään 
tiivistä yhteistyötä entisen Jugoslavian 
maiden kanssa kaikkien oikeusseuraantoa 
koskevien keskeneräisten kysymysten 
ratkaisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 48
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. arvostaa Serbian hallituksen rakentavaa
lähestymistapaa suhteisiin naapurimaiden 
kanssa; toteaa jälleen, että alueellinen 
yhteistyö ja sovinto sekä naapurimaiden 
kahdenvälisten ongelmien asteittainen 
ratkaiseminen ovat elintärkeitä Serbian 
unioniin liittymisen onnistumisen kannalta; 
kannustaa viranomaisia tekemään tiivistä 
yhteistyötä entisen Jugoslavian maiden 
kanssa kaikkien oikeusseuraantoa 
koskevien keskeneräisten kysymysten 
ratkaisemiseksi;

7. arvostaa Serbian hallituksen rakentavaa 
lähestymistapaa suhteisiin naapurimaiden 
kanssa; toteaa jälleen, että alueellinen 
yhteistyö ja sovinto sekä naapurimaiden 
kahdenvälisten ongelmien asteittainen 
ratkaiseminen ovat elintärkeitä 
ensisijaisesti hiljattaisen konfliktin 
perinnön selvittämisessä edistymisen ja 
sen jälkeen Serbian unioniin liittymisen 
onnistumisen kannalta; kannustaa 
viranomaisia tekemään tiivistä yhteistyötä 
entisen Jugoslavian maiden kanssa 
kaikkien oikeusseuraantoa koskevien 
keskeneräisten kysymysten 
ratkaisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 49
György Schöpflin
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Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. arvostaa Serbian hallituksen rakentavaa 
lähestymistapaa suhteisiin naapurimaiden 
kanssa; toteaa jälleen, että alueellinen 
yhteistyö ja sovinto sekä naapurimaiden 
kahdenvälisten ongelmien asteittainen 
ratkaiseminen ovat elintärkeitä Serbian 
unioniin liittymisen onnistumisen kannalta; 
kannustaa viranomaisia tekemään tiivistä 
yhteistyötä entisen Jugoslavian maiden 
kanssa kaikkien oikeusseuraantoa 
koskevien keskeneräisten kysymysten 
ratkaisemiseksi;

7. arvostaa Serbian hallituksen rakentavaa 
lähestymistapaa suhteisiin kaikkien
naapurimaiden kanssa; toteaa jälleen, että 
alueellinen yhteistyö ja sovinto sekä 
naapurimaiden kahdenvälisten ongelmien 
asteittainen ratkaiseminen ovat elintärkeitä 
Serbian unioniin liittymisen onnistumisen 
kannalta; katsoo, että tässä yhteydessä 
kaikkien arkistoaineistojen 
täysimääräinen saatavuus, erityisesti 
entisen Jugoslavian tiedustelupalvelun 
UDBA:n asiakirjojen, on hyvin tärkeää; 
kannustaa viranomaisia tekemään tiivistä 
yhteistyötä entisen Jugoslavian maiden 
kanssa kaikkien oikeusseuraantoa 
koskevien keskeneräisten kysymysten 
ratkaisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 50
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. arvostaa Serbian hallituksen rakentavaa 
lähestymistapaa suhteisiin naapurimaiden 
kanssa; toteaa jälleen, että alueellinen 
yhteistyö ja sovinto sekä naapurimaiden 
kahdenvälisten ongelmien asteittainen 
ratkaiseminen ovat elintärkeitä Serbian 
unioniin liittymisen onnistumisen kannalta; 
kannustaa viranomaisia tekemään tiivistä 
yhteistyötä entisen Jugoslavian maiden 
kanssa kaikkien oikeusseuraantoa 
koskevien keskeneräisten kysymysten 
ratkaisemiseksi;

7. arvostaa Serbian hallituksen rakentavaa 
lähestymistapaa suhteisiin naapurimaiden 
kanssa; toteaa jälleen, että alueellinen 
yhteistyö ja sovinto sekä naapurimaiden 
kahdenvälisten ongelmien asteittainen 
ratkaiseminen ovat elintärkeitä Serbian 
unioniin liittymisen onnistumisen kannalta; 
kannustaa viranomaisia tekemään tiivistä 
yhteistyötä entisen Jugoslavian maiden 
kanssa kaikkien oikeusseuraantoa 
koskevien keskeneräisten kysymysten 
ratkaisemiseksi; kehottaa Serbian 
viranomaisia tukemaan aktiivisesti ja 
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edistämään Bosnia ja Hertsegovinan 
perustuslakimuutoksia, joiden 
tarkoituksena on saattaa 
vaalilainsäädäntö yhdenmukaiseksi 
Sejdić–Finci-tapausta koskevan 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
tuomion kanssa ja vahvistaa ja selkeyttää 
Bosnia ja Hertsegovinan valtiotason 
instituutioita Euroopan unioniin liittyviä 
uudistuksia silmällä pitäen;

Or. en

Tarkistus 51
Nikola Vuljanić
Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa Serbiaa vauhdittamaan 
toimiaan ongelmien ratkaisemiseksi 
naapurimaiden kanssa, nopeuttamaan 
rajakysymyksiä koskevia neuvotteluja ja 
helpottamaan esteiden poistamista, jotta 
luovuttaisiin joukkotuhontaa koskevista
keskinäisistä syytteistä tuomioistuimessa;

Or. hr

Tarkistus 52
Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa Serbiaa varmistamaan 
liittymisneuvotteluprosessin vahvan 
parlamentaarisen valvonnan, ottamaan 
varhaisessa vaiheessa parlamenttinsa
mukaan tehtyjen sitoumusten 
lainsäädännölliseen tulkintaan ja 
osallistamaan kansalaisyhteiskunnan

8. kehottaa Serbiaa varmistamaan 
liittymisneuvotteluprosessin vahvan 
parlamentaarisen valvonnan; muistuttaa, 
että on tärkeää ottaa varhaisessa vaiheessa
parlamentti mukaan tehtyjen sitoumusten 
lainsäädännölliseen tulkintaan ja osallistaa 
kansalaisyhteiskunta rakentavan
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kuulemismekanismin kautta; kuulemismekanismin kautta;

Or. en

Tarkistus 53
Tonino Picula
Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa Serbiaa varmistamaan 
liittymisneuvotteluprosessin vahvan 
parlamentaarisen valvonnan, ottamaan 
varhaisessa vaiheessa parlamenttinsa 
mukaan tehtyjen sitoumusten 
lainsäädännölliseen tulkintaan ja 
osallistamaan kansalaisyhteiskunnan 
kuulemismekanismin kautta;

8. kehottaa Serbiaa varmistamaan 
liittymisneuvotteluprosessin vahvan 
parlamentaarisen valvonnan, ottamaan 
sopivana ajankohtana parlamenttinsa 
mukaan tehtyjen sitoumusten 
lainsäädännölliseen tulkintaan ja 
osallistamaan kansalaisyhteiskunnan 
kuulemismekanismin kautta;

Or. hr

Tarkistus 54
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa Serbiaa varmistamaan 
liittymisneuvotteluprosessin vahvan 
parlamentaarisen valvonnan, ottamaan 
varhaisessa vaiheessa parlamenttinsa 
mukaan tehtyjen sitoumusten 
lainsäädännölliseen tulkintaan ja 
osallistamaan kansalaisyhteiskunnan 
kuulemismekanismin kautta;

8. kehottaa Serbiaa varmistamaan 
liittymisneuvotteluprosessin vahvan 
parlamentaarisen valvonnan, ottamaan 
varhaisessa vaiheessa parlamenttinsa 
mukaan tehtyjen sitoumusten 
lainsäädännölliseen tulkintaan ja 
osallistamaan koko liittymisprosessin ajan
kansalaisyhteiskunnan 
kuulemismekanismin kautta; on 
tyytyväinen yhteistyöhön Kroatian ja 
Montenegron kanssa hiljattaisia 
kokemuksia koskevien hyvien käytäntöjen 
jakamiseen tähtäävien toimien kautta, 
jotta Serbia voi edetä nopeammin ja 
sujuvammin liittymisprosessissa;
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Or. en

Tarkistus 55
Knut Fleckenstein

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa Serbiaa varmistamaan 
liittymisneuvotteluprosessin vahvan 
parlamentaarisen valvonnan, ottamaan 
varhaisessa vaiheessa parlamenttinsa 
mukaan tehtyjen sitoumusten 
lainsäädännölliseen tulkintaan ja 
osallistamaan kansalaisyhteiskunnan 
kuulemismekanismin kautta;

8. kehottaa Serbiaa varmistamaan 
liittymisneuvotteluprosessin vahvan 
parlamentaarisen valvonnan, ottamaan 
varhaisessa vaiheessa parlamenttinsa 
mukaan tehtyjen sitoumusten 
lainsäädännölliseen tulkintaan ja 
osallistamaan kansalaisyhteiskunnan 
kuulemismekanismin kautta, koska sillä on 
tärkeä osa eurooppalaisten uudistusten 
täytäntöönpanon jatkumisen kriittisessä 
seurannassa sekä vuoropuhelun ja 
Serbian hyvien naapurisuhteiden 
juurruttamisessa yhteiskuntaan;

Or. de

Tarkistus 56
Davor Ivo Stier

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. panee merkille hiljattain saavutetun 
edistymisen joukkohautojen löytämisessä 
sekä Kroatian ja Bosnia ja Hertsegovinan 
sodissa kadonneiden tunnistamisessa ja 
kehottaa Serbian viranomaisia 
toteuttamaan perusteellisemman 
arkistoihin ja entisen Jugoslavian 
armeijan virkamiehiin kohdistuvan 
tutkimuksen;

Or. en
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Tarkistus 57
Nadezhda Neynsky

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. kehottaa viranomaisia toteuttamaan 
pikaisesti vaalilainsäädännön muutokset 
Etyjin / demokraattisten instituutioiden ja 
ihmisoikeuksien toimiston suositusten 
mukaisesti, erityisesti mitä tulee 
vaalituloksista johtuvien erimielisyyksien 
ratkaisemiseen, vaaliluetteloon 
merkitsemisen avoimuuteen ja poliittiseen 
rahoitukseen, sekä vahvistamaan ja 
yhdenmukaistamaan Serbian 
vaalilainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 58
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on ilahtunut oikeuslaitosta koskevan 
strategia- ja toimintasuunnitelman 
hyväksymisestä vuosille 2013–2018, sillä 
se rakentuu oikeuslaitoksen 
riippumattomuuden, puolueettomuuden, 
toimivallan ja laadukkuuden keskeisiin 
periaatteisiin; vaatii viranomaisia 
vahvistamaan tätä uudistusta Venetsian 
komission suositusten mukaisesti ja pitäen 
silmällä 25. syyskuuta 2013 käynnistynyttä 
luvun 23 tarkastelumenettelyä; korostaa, 
että on tärkeää vahvistaa ylimpien tuomari-
ja syyttäjäneuvostojen riippumattomuutta; 
on huolissaan oikeudellisesta 

9. on huolissaan siitä, että oikeuslaitoksen 
riippumattomuus on edelleen vakava 
huolenaihe Serbiassa erityisesti 
asiaankuulumattoman poliittisen 
vaikutuksen takia; vaatii, että Serbian 
oikeusjärjestelmän on oltava täysin 
riippumaton, entistä ennustettavampi, 
tehokas ja oikeudenmukainen sen 
varmistamiseksi, että ihmiset ja liike-
elämä voivat luottaa oikeuslaitokseen; on 
ilahtunut oikeuslaitosta koskevan strategia-
ja toimintasuunnitelman hyväksymisestä 
vuosille 2013–2018, sillä se rakentuu 
oikeuslaitoksen riippumattomuuden, 
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epävarmuudesta, joka johtuu tehtäviään 
virantoimituksessa suorittavien tuomarien 
määrästä;

puolueettomuuden, toimivallan ja 
laadukkuuden keskeisiin periaatteisiin; 
vaatii viranomaisia vahvistamaan tätä 
uudistusta Venetsian komission suositusten 
mukaisesti ja pitäen silmällä 25. syyskuuta 
2013 käynnistynyttä luvun 23 
tarkastelumenettelyä; korostaa, että on 
tärkeää vahvistaa ylimpien tuomari- ja 
syyttäjäneuvostojen riippumattomuutta;
kehottaa asiasta vastaavia viranomaisia 
varmistamaan tuomarien ja syyttäjien 
ansioihin perustuvan ja avoimen 
nimittämismenettelyn sekä selkeän näytön 
oikeusviranomaisiin kohdistuvista 
kurinpidollisista menettelyistä; painottaa 
edelleen tarvetta varmistaa oikea-aikainen 
oikeudenkäyttö sekä yhdenmukaistaa 
oikeuskäytäntöä ja varmistaa kaikkien 
oikeuden päätösten julkistaminen ja 
yleinen saatavuus välittömästi niiden 
tekemisen jälkeen ja kaikkien 
oikeustapausten sattumanvarainen 
jakaminen tuomioistuimissa; on 
huolissaan oikeudellisesta epävarmuudesta, 
joka johtuu tehtäviään virantoimituksessa 
suorittavien tuomarien määrästä;

Or. en

Tarkistus 59
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on ilahtunut oikeuslaitosta koskevan 
strategia- ja toimintasuunnitelman 
hyväksymisestä vuosille 2013–2018, sillä 
se rakentuu oikeuslaitoksen 
riippumattomuuden, puolueettomuuden, 
toimivallan ja laadukkuuden keskeisiin 
periaatteisiin; vaatii viranomaisia 
vahvistamaan tätä uudistusta Venetsian 
komission suositusten mukaisesti ja pitäen 

9. on ilahtunut oikeuslaitosta koskevan 
strategia- ja toimintasuunnitelman 
hyväksymisestä vuosille 2013–2018, sillä 
se rakentuu oikeuslaitoksen 
riippumattomuuden, puolueettomuuden, 
toimivallan, laadukkuuden ja poliittisesta 
vaikutusvallasta riippumattomuuden
keskeisiin periaatteisiin; vaatii 
viranomaisia vahvistamaan tätä uudistusta 
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silmällä 25. syyskuuta 2013 käynnistynyttä 
luvun 23 tarkastelumenettelyä; korostaa, 
että on tärkeää vahvistaa ylimpien tuomari-
ja syyttäjäneuvostojen riippumattomuutta; 
on huolissaan oikeudellisesta 
epävarmuudesta, joka johtuu tehtäviään 
virantoimituksessa suorittavien tuomarien 
määrästä;

Venetsian komission suositusten 
mukaisesti ja pitäen silmällä 
25. syyskuuta 2013 käynnistynyttä 
luvun 23 tarkastelumenettelyä; korostaa, 
että on tärkeää vahvistaa ylimpien tuomari-
ja syyttäjäneuvostojen riippumattomuutta 
sekä purkaa tuomioistuinten 
käsittelyruuhkaa; kehottaa viranomaisia 
tarjoamaan kaikki tarvittavat resurssit 
oikeusakatemialle, jonka on oltava 
ratkaisevassa asemassa ansioihin 
perustuvan palvelukseenoton 
takaamisessa; painottaa tarvetta tarjota 
tuomareille ja syyttäjille jatkokoulutusta 
monimutkaisten rahoitustapausten ja 
talousrikosten käsittelyä varten; on 
huolissaan oikeudellisesta epävarmuudesta, 
joka johtuu tehtäviään virantoimituksessa 
suorittavien tuomarien määrästä sekä siitä, 
että tuomarien ja syyttäjien 
vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi 
perustettuja valvontamekanismeja ei ole 
pantu täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 60
György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on ilahtunut oikeuslaitosta koskevan 
strategia- ja toimintasuunnitelman 
hyväksymisestä vuosille 2013–2018, sillä 
se rakentuu oikeuslaitoksen 
riippumattomuuden, puolueettomuuden, 
toimivallan ja laadukkuuden keskeisiin 
periaatteisiin; vaatii viranomaisia 
vahvistamaan tätä uudistusta Venetsian 
komission suositusten mukaisesti ja pitäen 
silmällä 25. syyskuuta 2013 käynnistynyttä 
luvun 23 tarkastelumenettelyä; korostaa, 
että on tärkeää vahvistaa ylimpien tuomari-

9. on ilahtunut oikeuslaitosta koskevan 
strategia- ja toimintasuunnitelman 
hyväksymisestä vuosille 2013–2018, sillä 
se rakentuu oikeuslaitoksen 
riippumattomuuden, puolueettomuuden, 
toimivallan ja laadukkuuden keskeisiin 
periaatteisiin ja on ehdoton edellytys koko 
uudistusprosessin menestyksekkäälle 
toimintajärjestykselle; vaatii viranomaisia 
vahvistamaan tätä uudistusta Venetsian 
komission suositusten mukaisesti ja pitäen 
silmällä 25. syyskuuta 2013 käynnistynyttä 
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ja syyttäjäneuvostojen riippumattomuutta; 
on huolissaan oikeudellisesta 
epävarmuudesta, joka johtuu tehtäviään 
virantoimituksessa suorittavien tuomarien 
määrästä;

luvun 23 tarkastelumenettelyä; korostaa, 
että on tärkeää vahvistaa ylimpien tuomari-
ja syyttäjäneuvostojen riippumattomuutta; 
on huolissaan oikeudellisesta 
epävarmuudesta, joka johtuu tehtäviään 
virantoimituksessa suorittavien tuomarien 
määrästä;

Or. en

Tarkistus 61
Marek Siwiec

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on ilahtunut oikeuslaitosta koskevan 
strategia- ja toimintasuunnitelman 
hyväksymisestä vuosille 2013–2018, sillä 
se rakentuu oikeuslaitoksen 
riippumattomuuden, puolueettomuuden, 
toimivallan ja laadukkuuden keskeisiin 
periaatteisiin; vaatii viranomaisia 
vahvistamaan tätä uudistusta Venetsian 
komission suositusten mukaisesti ja pitäen 
silmällä 25. syyskuuta 2013 käynnistynyttä 
luvun 23 tarkastelumenettelyä; korostaa, 
että on tärkeää vahvistaa ylimpien tuomari-
ja syyttäjäneuvostojen riippumattomuutta; 
on huolissaan oikeudellisesta 
epävarmuudesta, joka johtuu tehtäviään 
virantoimituksessa suorittavien tuomarien 
määrästä;

9. on ilahtunut oikeuslaitosta koskevan 
strategia- ja toimintasuunnitelman 
hyväksymisestä vuosille 2013–2018, sillä 
se rakentuu oikeuslaitoksen 
riippumattomuuden, puolueettomuuden, 
toimivallan ja laadukkuuden sekä 
poliittisesta vaikutusvallasta 
riippumattomuuden keskeisiin 
periaatteisiin; vaatii viranomaisia 
vahvistamaan tätä uudistusta Venetsian 
komission suositusten mukaisesti ja pitäen 
silmällä 25. syyskuuta 2013 käynnistynyttä 
luvun 23 tarkastelumenettelyä; korostaa, 
että on tärkeää vahvistaa ylimpien tuomari-
ja syyttäjäneuvostojen riippumattomuutta; 
on huolissaan oikeudellisesta 
epävarmuudesta, joka johtuu tehtäviään 
virantoimituksessa suorittavien tuomarien 
määrästä; katsoo, että on kiireesti 
näytettävä toteen riippumattomuus;

Or. en

Tarkistus 62
Nadezhda Neynsky
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Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on ilahtunut oikeuslaitosta koskevan 
strategia- ja toimintasuunnitelman 
hyväksymisestä vuosille 2013–2018, sillä 
se rakentuu oikeuslaitoksen 
riippumattomuuden, puolueettomuuden, 
toimivallan ja laadukkuuden keskeisiin 
periaatteisiin; vaatii viranomaisia 
vahvistamaan tätä uudistusta Venetsian 
komission suositusten mukaisesti ja pitäen 
silmällä 25. syyskuuta 2013 käynnistynyttä 
luvun 23 tarkastelumenettelyä; korostaa, 
että on tärkeää vahvistaa ylimpien tuomari-
ja syyttäjäneuvostojen riippumattomuutta; 
on huolissaan oikeudellisesta 
epävarmuudesta, joka johtuu tehtäviään 
virantoimituksessa suorittavien tuomarien 
määrästä;

9. on ilahtunut oikeuslaitosta koskevan 
strategia- ja toimintasuunnitelman 
hyväksymisestä vuosille 2013–2018, sillä 
se rakentuu oikeuslaitoksen 
riippumattomuuden, puolueettomuuden, 
toimivallan ja laadukkuuden keskeisiin 
periaatteisiin; vaatii viranomaisia 
vahvistamaan tätä uudistusta Venetsian 
komission suositusten mukaisesti, 
erityisesti mitä tulee parlamentin asemaan 
oikeuslaitoksen virkanimityksissä sekä 
syyttäjän riippumattomuuteen, ja pitäen 
silmällä 25. syyskuuta 2013 käynnistynyttä 
luvun 23 tarkastelumenettelyä; korostaa, 
että on tärkeää vahvistaa ylimpien tuomari-
ja syyttäjäneuvostojen riippumattomuutta; 
on huolissaan oikeudellisesta 
epävarmuudesta, joka johtuu tehtäviään 
virantoimituksessa suorittavien tuomarien 
määrästä;

Or. en

Tarkistus 63
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on ilahtunut oikeuslaitosta koskevan 
strategia- ja toimintasuunnitelman 
hyväksymisestä vuosille 2013–2018, sillä 
se rakentuu oikeuslaitoksen 
riippumattomuuden, puolueettomuuden, 
toimivallan ja laadukkuuden keskeisiin 
periaatteisiin; vaatii viranomaisia 
vahvistamaan tätä uudistusta Venetsian 
komission suositusten mukaisesti ja pitäen 
silmällä 25. syyskuuta 2013 käynnistynyttä 

9. on ilahtunut oikeuslaitosta koskevan 
strategia- ja toimintasuunnitelman 
hyväksymisestä vuosille 2013–2018, sillä 
se rakentuu oikeuslaitoksen 
riippumattomuuden, puolueettomuuden, 
toimivallan ja laadukkuuden keskeisiin 
periaatteisiin; vaatii viranomaisia 
vahvistamaan tätä uudistusta Venetsian 
komission suositusten mukaisesti ja pitäen 
silmällä 25. syyskuuta 2013 käynnistynyttä 
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luvun 23 tarkastelumenettelyä; korostaa, 
että on tärkeää vahvistaa ylimpien tuomari-
ja syyttäjäneuvostojen riippumattomuutta; 
on huolissaan oikeudellisesta 
epävarmuudesta, joka johtuu tehtäviään 
virantoimituksessa suorittavien tuomarien 
määrästä;

luvun 23 tarkastelumenettelyä; korostaa, 
että on tärkeää vahvistaa ylimpien tuomari-
ja syyttäjäneuvostojen riippumattomuutta; 
on huolissaan oikeudellisesta 
epävarmuudesta, joka johtuu tehtäviään 
virantoimituksessa suorittavien tuomarien 
määrästä; muistuttaa, että vahva ja 
riippumaton oikeuslaitos on ratkaisen 
tärkeä, jotta Serbia voi täyttää EU:n 
jäsenyyskriteerit;

Or. en

Tarkistus 64
Kinga Gál, György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. suosittelee palauttamista koskevan 
lain muuttamista, jotta kaikki omaisuuden 
palauttamista koskevat menettelyihin 
liittyvät esteet ja oikeudelliset esteet 
saadaan poistettua; kehottaa Serbian 
hallitusta panemaan rehabilitointia 
koskevan lain täytäntöön 
kokonaisuudessaan ja syrjimättömästi; 
toteaa, että täytäntöönpanossa olisi 
noudatettava rikoslain keskeisiä 
periaatteita, kuten syyttömyysolettamaa;

Or. en

Tarkistus 65
Marek Siwiec

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. pitää tervetulleena vuosien 2013–2018 10. pitää tervetulleena vuosien 2013–2018 
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kansallisen korruptionvastaisen strategia-
ja toimintasuunnitelman hyväksymistä ja 
korostaa, että sen mielekästä 
täytäntöönpanoa varten tarvitaan jatkuvaa 
työtä; korostaa, että poliittinen tahto on 
tärkeää, jotta saadaan selkeää näyttöä
korkean tason korruptiotapausten 
tutkinnasta ja niitä koskevista tuomioista, 
mukaan luettuina korruptionvastaisen 
neuvoston esiin tuomista
24 yksityistämistapauksesta; painottaa 
samanaikaisesti, että institutionaalisia 
valmiuksia on kehitettävä varsinkin oikeus-
ja syyttäjäelimissä, jotta voidaan käsitellä 
järjestelmällistä korruptiota koskevia 
monimutkaisia tapauksia;

kansallisen korruptionvastaisen strategia-
ja toimintasuunnitelman hyväksymistä ja 
korostaa, että sen mielekästä 
täytäntöönpanoa varten tarvitaan jatkuvaa 
työtä; korostaa, että tarvitaan merkittäviä 
parannuksia korkean tason 
korruptiotapausten tutkinnoissa ja niitä 
koskevissa tuomioissa, mukaan luettuina 
korruptionvastaisen neuvoston esiin 
tuomissa 24 yksityistämistapauksessa; 
painottaa samanaikaisesti, että 
institutionaalisia valmiuksia on kehitettävä 
ja oikeusvaltiota vahvistettava varsinkin 
oikeus- ja syyttäjäelimissä, jotta voidaan 
käsitellä järjestelmällistä korruptiota 
koskevia monimutkaisia tapauksia;

Or. en

Tarkistus 66
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. pitää tervetulleena vuosien 2013–2018 
kansallisen korruptionvastaisen strategia-
ja toimintasuunnitelman hyväksymistä ja 
korostaa, että sen mielekästä 
täytäntöönpanoa varten tarvitaan jatkuvaa 
työtä; korostaa, että poliittinen tahto on 
tärkeää, jotta saadaan selkeää näyttöä 
korkean tason korruptiotapausten 
tutkinnasta ja niitä koskevista tuomioista, 
mukaan luettuina korruptionvastaisen 
neuvoston esiin tuomista 
24 yksityistämistapauksesta; painottaa 
samanaikaisesti, että institutionaalisia 
valmiuksia on kehitettävä varsinkin oikeus-
ja syyttäjäelimissä, jotta voidaan käsitellä 
järjestelmällistä korruptiota koskevia 
monimutkaisia tapauksia;

10. pitää tervetulleena vuosien 2013–2018 
kansallisen korruptionvastaisen strategia-
ja toimintasuunnitelman hyväksymistä ja 
korostaa, että sen mielekästä 
täytäntöönpanoa varten tarvitaan jatkuvaa 
työtä ja riittävät resurssit; korostaa, että 
poliittinen tahto on tärkeää, jotta saadaan 
selkeää näyttöä korkean tason 
korruptiotapausten tutkinnasta ja niitä 
koskevista tuomioista, mukaan luettuina 
korruptionvastaisen neuvoston esiin 
tuomista 24 yksityistämistapauksesta; on 
tyytyväinen tämän osalta ensimmäisiin 
tuloksiin ja lopullisiin tuomioihin 
korruption torjunnassa; painottaa 
samanaikaisesti, että institutionaalisia 
valmiuksia on kehitettävä varsinkin oikeus-
ja syyttäjäelimissä, jotta voidaan käsitellä 
järjestelmällistä korruptiota koskevia 
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monimutkaisia tapauksia; katsoo, että 
korruptionvastaisen viraston oikeudellista 
toimivaltaa sekä resursseja on 
vahvistettava; painottaa, että kaikkien 
poliittisten puolueiden rahoituksen on 
oltava avointa ja EU:n normien mukaista; 
kehottaa viranomaisia hyväksymään 
ilmiantajia koskevan lain ja 
varmistamaan sen välittömän ja sujuvan 
täytäntöönpanon korruptionvastaisen 
strategian välttämättömänä osana;

Or. en

Tarkistus 67
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. pitää tervetulleena vuosien 2013–2018 
kansallisen korruptionvastaisen strategia-
ja toimintasuunnitelman hyväksymistä ja 
korostaa, että sen mielekästä 
täytäntöönpanoa varten tarvitaan jatkuvaa 
työtä; korostaa, että poliittinen tahto on 
tärkeää, jotta saadaan selkeää näyttöä 
korkean tason korruptiotapausten 
tutkinnasta ja niitä koskevista tuomioista, 
mukaan luettuina korruptionvastaisen 
neuvoston esiin tuomista 
24 yksityistämistapauksesta; painottaa 
samanaikaisesti, että institutionaalisia 
valmiuksia on kehitettävä varsinkin oikeus-
ja syyttäjäelimissä, jotta voidaan käsitellä 
järjestelmällistä korruptiota koskevia 
monimutkaisia tapauksia;

10. pitää tervetulleena vuosien 2013–2018 
kansallisen korruptionvastaisen strategia-
ja toimintasuunnitelman hyväksymistä ja 
EU:n rahoittaman hankkeen ”tuki 
korruptionvastaisen viraston 
perustamiselle” saamaa myönteistä 
arviointia; korostaa, että sen mielekästä 
täytäntöönpanoa varten tarvitaan jatkuvaa 
työtä; korostaa, että poliittinen tahto on 
tärkeää, jotta saadaan selkeää näyttöä 
korkean tason korruptiotapausten 
tutkinnasta ja niitä koskevista tuomioista, 
mukaan luettuina korruptionvastaisen 
neuvoston esiin tuomista 
24 yksityistämistapauksesta; painottaa 
samanaikaisesti, että institutionaalisia 
valmiuksia on kehitettävä varsinkin oikeus-
ja syyttäjäelimissä, jotta voidaan käsitellä 
järjestelmällistä korruptiota koskevia 
monimutkaisia tapauksia ja varmistaa, että 
poliittinen kehitys ei estä
korruptionvastaista virastoa paljastamasta 
järjestelmällistä ja poliittista korruptiota;
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Or. en

Tarkistus 68
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. pitää tervetulleena vuosien 2013–2018 
kansallisen korruptionvastaisen strategia-
ja toimintasuunnitelman hyväksymistä ja 
korostaa, että sen mielekästä 
täytäntöönpanoa varten tarvitaan jatkuvaa 
työtä; korostaa, että poliittinen tahto on 
tärkeää, jotta saadaan selkeää näyttöä 
korkean tason korruptiotapausten 
tutkinnasta ja niitä koskevista tuomioista, 
mukaan luettuina korruptionvastaisen 
neuvoston esiin tuomista 
24 yksityistämistapauksesta; painottaa 
samanaikaisesti, että institutionaalisia 
valmiuksia on kehitettävä varsinkin oikeus-
ja syyttäjäelimissä, jotta voidaan käsitellä 
järjestelmällistä korruptiota koskevia 
monimutkaisia tapauksia;

10. pitää tervetulleena vuosien 2013–2018 
kansallisen korruptionvastaisen strategia-
ja toimintasuunnitelman hyväksymistä ja 
korostaa, että sen mielekästä 
täytäntöönpanoa varten tarvitaan jatkuvaa 
työtä; painottaa riittävän rahoituksen 
merkitystä strategian asianmukaisessa 
täytäntöönpanossa; korostaa, että 
poliittinen tahto on tärkeää, jotta saadaan 
selkeää näyttöä korkean tason 
korruptiotapausten tutkinnasta ja niitä 
koskevista tuomioista, mukaan luettuina 
korruptionvastaisen neuvoston esiin 
tuomista 24 yksityistämistapauksesta; 
painottaa samanaikaisesti, että 
institutionaalisia valmiuksia on kehitettävä 
ja virastojen välistä yhteistyötä 
vahvistettava varsinkin oikeus- ja 
syyttäjäelimissä, jotta voidaan käsitellä 
järjestelmällistä korruptiota koskevia 
monimutkaisia tapauksia;

Or. en

Tarkistus 69
György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. pitää tervetulleena vuosien 2013–2018 
kansallisen korruptionvastaisen strategia-

10. pitää tervetulleena vuosien 2013–2018 
kansallisen korruptionvastaisen strategia-
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ja toimintasuunnitelman hyväksymistä ja 
korostaa, että sen mielekästä 
täytäntöönpanoa varten tarvitaan jatkuvaa 
työtä; korostaa, että poliittinen tahto on 
tärkeää, jotta saadaan selkeää näyttöä 
korkean tason korruptiotapausten 
tutkinnasta ja niitä koskevista tuomioista, 
mukaan luettuina korruptionvastaisen 
neuvoston esiin tuomista 
24 yksityistämistapauksesta; painottaa 
samanaikaisesti, että institutionaalisia 
valmiuksia on kehitettävä varsinkin oikeus-
ja syyttäjäelimissä, jotta voidaan käsitellä 
järjestelmällistä korruptiota koskevia 
monimutkaisia tapauksia;

ja toimintasuunnitelman hyväksymistä ja 
korostaa, että sen mielekästä 
täytäntöönpanoa varten tarvitaan jatkuvaa 
työtä niiden EU:n ehtojen täyttämiseksi, 
joita ilman liittyminen ei ole mahdollista; 
korostaa, että poliittinen tahto on tärkeää, 
jotta saadaan selkeää näyttöä korkean tason 
korruptiotapausten tutkinnasta ja niitä 
koskevista tuomioista, mukaan luettuina 
korruptionvastaisen neuvoston esiin 
tuomista 24 yksityistämistapauksesta; 
painottaa samanaikaisesti, että 
institutionaalisia valmiuksia on kehitettävä 
varsinkin oikeus- ja syyttäjäelimissä, jotta 
voidaan käsitellä järjestelmällistä 
korruptiota koskevia monimutkaisia 
tapauksia; painottaa, että täysimääräinen 
täytäntöönpano on tärkeää kaikilla tässä 
mietinnössä tarkastelluilla aloilla;

Or. en

Tarkistus 70
Tonino Picula
Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. pitää tervetulleena vuosien 2013–2018 
kansallisen korruptionvastaisen strategia-
ja toimintasuunnitelman hyväksymistä ja 
korostaa, että sen mielekästä 
täytäntöönpanoa varten tarvitaan jatkuvaa 
työtä; korostaa, että poliittinen tahto on 
tärkeää, jotta saadaan selkeää näyttöä 
korkean tason korruptiotapausten 
tutkinnasta ja niitä koskevista tuomioista, 
mukaan luettuina korruptionvastaisen 
neuvoston esiin tuomista 
24 yksityistämistapauksesta; painottaa 
samanaikaisesti, että institutionaalisia 
valmiuksia on kehitettävä varsinkin oikeus-
ja syyttäjäelimissä, jotta voidaan käsitellä 
järjestelmällistä korruptiota koskevia 

10. pitää tervetulleena vuosien 2013–2018 
kansallisen korruptionvastaisen strategia-
ja toimintasuunnitelman hyväksymistä ja 
korostaa, että sen mielekästä 
täytäntöönpanoa varten tarvitaan jatkuvaa 
työtä; korostaa, että poliittinen tahto on 
tärkeää, jotta saadaan selkeää näyttöä 
korkean tason korruptiotapausten 
tutkinnasta ja niitä koskevista tuomioista, 
mukaan luettuina korruptionvastaisen 
neuvoston esiin tuomista 
24 yksityistämistapauksesta; painottaa 
samanaikaisesti, että institutionaalisia 
valmiuksia on kehitettävä varsinkin oikeus-
ja syyttäjäelimissä, jotta voidaan käsitellä 
järjestelmällistä korruptiota koskevia 
monimutkaisia tapauksia; antaa 
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monimutkaisia tapauksia; tunnustusta pyrkimyksille vähentää 
Serbian ja Kosovon välistä laitonta 
kauppaa hankkeella, jossa valvotaan 
Serbian ja Kosovon välisen henkilöiden ja 
tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevan 
sopimuksen täytäntöönpanoa;

Or. hr

Tarkistus 71
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. on tyytyväinen hallituksen 
korruptioon soveltamaan 
nollatoleranssilähestymistapaan; 
painottaa, että viranomaisten on 
toteutettava toimenpiteitä parantaakseen 
talousrikostutkinnan valmiuksia sekä 
hyväksyttävä ja pantava täytäntöön 
lainsäädäntöä, jotta laittomasta 
varallisuudesta tulee rikos; kehottaa 
hallitusta edelleen tuottamaan 
konkreettisia tuloksia korruptoituneiden 
korkean tason viranomaisten ja 
liikemiesten syytteeseen asettamisessa;

Or. en

Tarkistus 72
Göran Färm

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. antaa tunnustusta naisille tärkeänä 
muutosvoimana Serbian yhteiskunnassa; 
ottaa huomioon, että vuoden 2012 vaalien 
jälkeen naisilla on vahvempi edustus 
parlamentissa; kannustaa Serbian 
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viranomaisia toteuttamaan 
lisätoimenpiteitä yhdenvertaisen 
edustuksen varmistamiseksi; korostaa, 
että naisia syrjitään edelleen 
työmarkkinoilla ja muilla yhteiskunnan 
osa-alueilla ja että naiset ovat edelleen 
aliedustettuina Serbian poliittisessa 
elämässä, ministerinpaikat mukaan 
luettuina; painottaa, että nykyisen 
syrjinnänvastaisen ja sukupuolten tasa-
arvoa koskevan lainsäädännön tehokas 
täytäntöönpano sekä hallinnollisten 
valmiuksien vahvistaminen ovat edelleen 
suuria haasteita, ja kehottaa Serbian 
viranomaisia lisäämään ponnistelujaan 
tämän osalta;

Or. en

Tarkistus 73
Kinga Gál, György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. painottaa jälleen olevansa 
huolissaan perustuslakituomioistuimen 
päätöksestä, jolla kumottiin Vojvodinan 
autonomisen alueen toimivalta 22 alalla 
ja jätettiin ratkaisematta huolestuttava 
määrä asioita, joita on tarkasteltava; 
kehottaa noudattamaan tässä 
oikeusvaltioperiaatetta ja 
toissijaisuusperiaatetta; muistuttaa lisäksi 
jälleen osapuolia siitä, että perustuslain 
mukaan autonomisen maakunnan 
rahoittamista koskeva laki olisi pitänyt 
hyväksyä vuoden 2008 loppuun 
mennessä; kannustaa siksi hallitusta 
antamaan asiaa koskevan lakiehdotuksen 
parlamentille lisäviivytyksittä, koska se on 
välttämätöntä Serbian demokratian 
toimivuuden ja oikeusvaltion 
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periaatteiden kannalta;

Or. en

Tarkistus 74
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. panee merkille, että korruptio ja 
järjestäytynyt rikollisuus ovat levinneet 
laajalle alueella ja että ne ovat Serbian 
demokraattisen, yhteiskunnallisen ja 
taloudellisen kehityksen esteitä; katsoo, 
että tarvitaan alueellinen strategia ja 
kaikkien alueen valtioiden vahvistettua 
yhteistyötä näihin asioihin puuttumiseksi 
tehokkaasti;

Or. en

Tarkistus 75
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. painottaa työmarkkinaosapuolten 
rakentavan vuoropuhelun merkitystä 
Serbian taloudelliselle kehitykselle; 
kehottaa hallitusta edistämään aidosti 
riippumattomien ammattiliittojen ja 
työnantajajärjestöjen valmiuksien 
kehittämistä sekä luomaan puitteet ja 
poliittisen tilan työmarkkinaosapuolten
väliselle vuoropuhelulle ja 
työehtosopimuksille;

Or. en
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Tarkistus 76
Davor Ivo Stier

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. painottaa, että on tärkeää edistää ja 
suojella ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja 
kaikin perustein tapahtuvan syrjinnän 
vastustamisen periaatetta kaikilla tasoilla; 
on ilahtunut syrjinnänvastaisen strategian 
hyväksymisestä ja tähdentää, että sen 
täytäntöönpano on keskeistä; on 
tyytyväinen tähän mennessä saavutettuun 
edistykseen, mutta on edelleen huolissaan 
maan syrjinnän tasosta ja kehottaa 
kunnioittamaan kaikkia vähemmistöjä –
kansallisia, etnisiä ja seksuaalisia – sekä 
varmistamaan niiden oikeudet; pitää 
erittäin tuomittavana viranomaisten 
päätöstä kieltää syyskuulle 2013 
suunniteltu Belgrade Pride -kulkue;

11. painottaa, että on tärkeää edistää ja 
suojella ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja 
kaikin perustein tapahtuvan syrjinnän 
vastustamisen periaatetta kaikilla tasoilla; 
on ilahtunut syrjinnänvastaisen strategian 
hyväksymisestä ja tähdentää, että sen 
täytäntöönpano on keskeistä; on 
tyytyväinen tähän mennessä saavutettuun 
edistykseen, mutta on edelleen huolissaan 
maan syrjinnän tasosta ja kehottaa 
kunnioittamaan kaikkia vähemmistöjä –
kansallisia, etnisiä ja seksuaalisia – sekä 
varmistamaan niiden oikeudet;

Or. en

Tarkistus 77
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. painottaa, että on tärkeää edistää ja 
suojella ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja 
kaikin perustein tapahtuvan syrjinnän 
vastustamisen periaatetta kaikilla tasoilla; 
on ilahtunut syrjinnänvastaisen strategian 
hyväksymisestä ja tähdentää, että sen 
täytäntöönpano on keskeistä; on 
tyytyväinen tähän mennessä saavutettuun 
edistykseen, mutta on edelleen huolissaan

11. painottaa, että on tärkeää edistää ja 
suojella ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja 
kaikin perustein tapahtuvan syrjinnän 
vastustamisen periaatetta kaikilla tasoilla; 
on ilahtunut syrjinnänvastaisen strategian 
hyväksymisestä ja tähdentää, että sen 
täytäntöönpano on keskeistä; on 
tyytyväinen tähän mennessä saavutettuun 
edistykseen, mutta on edelleen huolissaan 
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maan syrjinnän tasosta ja kehottaa 
kunnioittamaan kaikkia vähemmistöjä –
kansallisia, etnisiä ja seksuaalisia – sekä 
varmistamaan niiden oikeudet; pitää 
erittäin tuomittavana viranomaisten 
päätöstä kieltää syyskuulle 2013 
suunniteltu Belgrade Pride -kulkue;

maan syrjinnän tasosta ja kehottaa 
kunnioittamaan kaikkia vähemmistöjä –
kansallisuuteen, etnisyyteen, sukupuoleen 
ja seksuaaliseen suuntautumiseen 
perustuvia – sekä varmistamaan niiden 
oikeudet; vaatii naisten oikeuksien 
parempaa suojelua sekä sukupuolten 
tasa-arvopolitiikkaa; pitää erittäin 
tuomittavana viranomaisten päätöstä 
kieltää syyskuulle 2013 suunniteltu 
Belgrade Pride -kulkue, kuten tapahtui 
myös kahtena edellisenä vuonna, ja vaatii 
poliittista tukea LHBTI-henkilöiden
ihmisoikeuksien tukemiselle 
korkeimmalla poliittisella tasolla; 
kehottaa hallitusta vahvistamaan koko 
vuoden ajan johdonmukaisella tavalla 
pyrkimyksiä puuttua niiden väkivaltaisten 
ryhmien toimintaan, jotka pyrkivät 
häiritsemään LHBTI-yhteisön 
rauhanomaista mielenosoitusta ja 
hyökkäämään näitä vastaan, jotta 
estetään näitä ryhmiä vaarantamasta 
oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksien 
harjoittamista Serbiassa;

Or. en

Tarkistus 78
Tonino Picula
Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. painottaa, että on tärkeää edistää ja 
suojella ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja 
kaikin perustein tapahtuvan syrjinnän 
vastustamisen periaatetta kaikilla tasoilla; 
on ilahtunut syrjinnänvastaisen strategian 
hyväksymisestä ja tähdentää, että sen 
täytäntöönpano on keskeistä; on 
tyytyväinen tähän mennessä saavutettuun 
edistykseen, mutta on edelleen huolissaan 
maan syrjinnän tasosta ja kehottaa 
kunnioittamaan kaikkia vähemmistöjä –

11. painottaa, että on tärkeää edistää ja 
suojella ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja 
kaikin perustein tapahtuvan syrjinnän 
vastustamisen periaatetta kaikilla tasoilla; 
on ilahtunut syrjinnänvastaisen strategian 
hyväksymisestä ja tähdentää, että sen 
täytäntöönpano on keskeistä; on 
tyytyväinen tähän mennessä saavutettuun 
edistykseen, mutta on edelleen huolissaan 
maan syrjinnän tasosta ja kehottaa 
kunnioittamaan kaikkia vähemmistöjä –
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kansallisia, etnisiä ja seksuaalisia – sekä 
varmistamaan niiden oikeudet; pitää 
erittäin tuomittavana viranomaisten 
päätöstä kieltää syyskuulle 2013 
suunniteltu Belgrade Pride -kulkue;

erityisesti kansallisia, etnisiä ja seksuaalisia 
vähemmistöjä – sekä varmistamaan niiden 
oikeudet; pitää erittäin tuomittavana 
viranomaisten päätöstä kieltää 
syyskuulle 2013 suunniteltu Belgrade Pride 
-kulkue;

Or. hr

Tarkistus 79
Göran Färm

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. painottaa, että on tärkeää edistää ja 
suojella ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja 
kaikin perustein tapahtuvan syrjinnän 
vastustamisen periaatetta kaikilla tasoilla; 
on ilahtunut syrjinnänvastaisen strategian 
hyväksymisestä ja tähdentää, että sen 
täytäntöönpano on keskeistä; on 
tyytyväinen tähän mennessä saavutettuun 
edistykseen, mutta on edelleen huolissaan 
maan syrjinnän tasosta ja kehottaa 
kunnioittamaan kaikkia vähemmistöjä –
kansallisia, etnisiä ja seksuaalisia – sekä 
varmistamaan niiden oikeudet; pitää 
erittäin tuomittavana viranomaisten 
päätöstä kieltää syyskuulle 2013 
suunniteltu Belgrade Pride -kulkue;

11. painottaa, että on tärkeää edistää ja 
suojella ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja 
kaikin perustein tapahtuvan syrjinnän 
vastustamisen periaatetta kaikilla tasoilla; 
on ilahtunut syrjinnänvastaisen strategian 
hyväksymisestä ja tähdentää, että sen 
täytäntöönpano on keskeistä; on 
tyytyväinen tähän mennessä saavutettuun 
edistykseen, mutta on edelleen huolissaan 
maan syrjinnän tasosta ja kehottaa 
kunnioittamaan naisia, vammaisia, LHBT-
henkilöitä ja kaikkia vähemmistöjä –
kansallisia, etnisiä ja seksuaalisia – sekä 
varmistamaan niiden oikeudet; pitää 
erittäin tuomittavana viranomaisten 
päätöstä kieltää syyskuulle 2013 
suunniteltu Belgrade Pride -kulkue;

Or. en

Tarkistus 80
Nadezhda Neynsky

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. painottaa, että on tärkeää edistää ja 11. painottaa, että on tärkeää edistää ja 
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suojella ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja 
kaikin perustein tapahtuvan syrjinnän 
vastustamisen periaatetta kaikilla tasoilla; 
on ilahtunut syrjinnänvastaisen strategian 
hyväksymisestä ja tähdentää, että sen 
täytäntöönpano on keskeistä; on 
tyytyväinen tähän mennessä saavutettuun 
edistykseen, mutta on edelleen huolissaan 
maan syrjinnän tasosta ja kehottaa 
kunnioittamaan kaikkia vähemmistöjä –
kansallisia, etnisiä ja seksuaalisia – sekä 
varmistamaan niiden oikeudet; pitää 
erittäin tuomittavana viranomaisten 
päätöstä kieltää syyskuulle 2013 
suunniteltu Belgrade Pride -kulkue;

suojella ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja 
kaikin perustein tapahtuvan syrjinnän 
vastustamisen periaatetta kaikilla tasoilla; 
on ilahtunut syrjinnänvastaisen strategian 
hyväksymisestä ja tähdentää, että sen 
täytäntöönpano on keskeistä; on 
tyytyväinen tähän mennessä saavutettuun 
edistykseen, mutta on edelleen huolissaan 
maan syrjinnän tasosta ja kehottaa 
kunnioittamaan kaikkia vähemmistöjä –
kansallisia, etnisiä ja seksuaalisia – sekä 
varmistamaan niiden sosioekonomiset ja 
kulttuuriset oikeudet; pitää erittäin 
tuomittavana viranomaisten päätöstä 
kieltää syyskuulle 2013 suunniteltu 
Belgrade Pride -kulkue;

Or. en

Tarkistus 81
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. painottaa, että on tärkeää edistää ja 
suojella ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja 
kaikin perustein tapahtuvan syrjinnän 
vastustamisen periaatetta kaikilla tasoilla; 
on ilahtunut syrjinnänvastaisen strategian 
hyväksymisestä ja tähdentää, että sen 
täytäntöönpano on keskeistä; on 
tyytyväinen tähän mennessä saavutettuun 
edistykseen, mutta on edelleen huolissaan 
maan syrjinnän tasosta ja kehottaa 
kunnioittamaan kaikkia vähemmistöjä –
kansallisia, etnisiä ja seksuaalisia – sekä 
varmistamaan niiden oikeudet; pitää 
erittäin tuomittavana viranomaisten 
päätöstä kieltää syyskuulle 2013 
suunniteltu Belgrade Pride -kulkue;

11. painottaa, että on tärkeää edistää ja 
suojella ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja 
kaikin perustein tapahtuvan syrjinnän 
vastustamisen periaatetta kaikilla tasoilla; 
on ilahtunut syrjinnänvastaisen strategian 
hyväksymisestä ja tähdentää, että sen 
täytäntöönpano on keskeistä; on 
tyytyväinen tähän mennessä saavutettuun 
edistykseen, mutta on edelleen huolissaan 
maan syrjinnän tasosta ja kehottaa 
kunnioittamaan kaikkia vähemmistöjä –
kansallisia, etnisiä ja seksuaalisia – sekä 
varmistamaan niiden oikeudet; painottaa, 
että erityistä huomiota on kiinnitettävä 
syrjinnälle ja syrjiville käytännöille 
alttiimpiin ryhmiin, kuten romaneihin, 
naisiin, vammaisiin ja lapsiin; vaatii 
panemaan asianmukaisesti täytäntöön 
Serbian romanistrategian; pitää erittäin 
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tuomittavana viranomaisten päätöstä 
kieltää syyskuulle 2013 suunniteltu 
Belgrade Pride -kulkue;

Or. en

Tarkistus 82
Sandra Petrović Jakovina
Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. painottaa, että on tärkeää edistää ja 
suojella ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja 
kaikin perustein tapahtuvan syrjinnän 
vastustamisen periaatetta kaikilla tasoilla; 
on ilahtunut syrjinnänvastaisen strategian 
hyväksymisestä ja tähdentää, että sen 
täytäntöönpano on keskeistä; on 
tyytyväinen tähän mennessä saavutettuun 
edistykseen, mutta on edelleen huolissaan 
maan syrjinnän tasosta ja kehottaa 
kunnioittamaan kaikkia vähemmistöjä –
kansallisia, etnisiä ja seksuaalisia – sekä 
varmistamaan niiden oikeudet; pitää 
erittäin tuomittavana viranomaisten 
päätöstä kieltää syyskuulle 2013 
suunniteltu Belgrade Pride -kulkue;

11. painottaa, että on tärkeää edistää ja 
suojella ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja 
kaikin perustein tapahtuvan syrjinnän 
vastustamisen periaatetta kaikilla tasoilla; 
on ilahtunut syrjinnänvastaisen strategian 
hyväksymisestä ja tähdentää, että sen 
täytäntöönpano on keskeistä; on 
tyytyväinen tähän mennessä saavutettuun 
edistykseen, mutta on edelleen huolissaan 
maan syrjinnän tasosta ja kehottaa 
kunnioittamaan kaikkia vähemmistöjä –
kansallisia, etnisiä ja seksuaalisia – sekä 
varmistamaan niiden oikeudet; pitää 
erittäin tuomittavana viranomaisten 
päätöstä kieltää syyskuulle 2013 
suunniteltu Belgrade Pride -kulkue, 
erityisesti päätösten osaa, jossa kieltoa 
perustellaan viittaamalla julkisen 
liikenteen häiriöihin sekä terveyden, 
yleisen moraalin ja henkilöiden ja
omaisuuden turvallisuuden 
vaarantamiseen;

Or. hr

Tarkistus 83
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
11 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. painottaa, että on tärkeää edistää ja 
suojella ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja 
kaikin perustein tapahtuvan syrjinnän 
vastustamisen periaatetta kaikilla tasoilla; 
on ilahtunut syrjinnänvastaisen strategian 
hyväksymisestä ja tähdentää, että sen 
täytäntöönpano on keskeistä; on 
tyytyväinen tähän mennessä saavutettuun 
edistykseen, mutta on edelleen huolissaan 
maan syrjinnän tasosta ja kehottaa 
kunnioittamaan kaikkia vähemmistöjä –
kansallisia, etnisiä ja seksuaalisia – sekä 
varmistamaan niiden oikeudet; pitää 
erittäin tuomittavana viranomaisten 
päätöstä kieltää syyskuulle 2013 
suunniteltu Belgrade Pride -kulkue;

11. painottaa, että on tärkeää edistää ja 
suojella ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja 
kaikin perustein tapahtuvan syrjinnän 
vastustamisen periaatetta kaikilla tasoilla; 
on ilahtunut syrjinnänvastaisen strategian 
hyväksymisestä ja tähdentää, että sen 
täytäntöönpano on keskeistä; on 
tyytyväinen tähän mennessä saavutettuun 
edistykseen, mutta on edelleen huolissaan 
maan syrjinnän tasosta ja kehottaa 
kunnioittamaan kaikkia vähemmistöjä –
kansallisia, etnisiä ja seksuaalisia – sekä 
varmistamaan niiden oikeudet; pitää 
erittäin tuomittavana viranomaisten 
päätöstä kieltää syyskuulle 2013 
suunniteltu Belgrade Pride -kulkue ja 
vaatii kaikkien kansalaisten ja 
vähemmistöjen, myös LHBTI-
vähemmistön, kokoontumisoikeuden 
turvaamista; kehottaa viranomaisia 
varmistamaan vuoden 2014 kansallisten 
vähemmistöneuvostojen vaalien sujuvan 
edistymisen riippumattomien elinten 
suositusten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 84
György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. painottaa, että on tärkeää edistää ja 
suojella ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja 
kaikin perustein tapahtuvan syrjinnän 
vastustamisen periaatetta kaikilla tasoilla; 
on ilahtunut syrjinnänvastaisen strategian 
hyväksymisestä ja tähdentää, että sen 
täytäntöönpano on keskeistä; on 
tyytyväinen tähän mennessä saavutettuun 

11. painottaa, että on tärkeää edistää ja 
suojella ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja 
kaikin perustein tapahtuvan syrjinnän 
vastustamisen periaatetta kaikilla tasoilla; 
on ilahtunut syrjinnänvastaisen strategian 
hyväksymisestä ja tähdentää, että sen 
täytäntöönpano on keskeistä; on 
tyytyväinen tähän mennessä saavutettuun 
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edistykseen, mutta on edelleen huolissaan 
maan syrjinnän tasosta ja kehottaa 
kunnioittamaan kaikkia vähemmistöjä –
kansallisia, etnisiä ja seksuaalisia – sekä 
varmistamaan niiden oikeudet; pitää 
erittäin tuomittavana viranomaisten 
päätöstä kieltää syyskuulle 2013 
suunniteltu Belgrade Pride -kulkue;

edistykseen, mutta on edelleen huolissaan 
maan syrjinnän tasosta ja kehottaa 
kunnioittamaan kaikkia vähemmistöjä –
kansallisia, etnisiä ja seksuaalisia – sekä 
varmistamaan niiden oikeudet; pitää 
erittäin tuomittavana viranomaisten 
päätöstä kieltää syyskuulle 2013 
suunniteltu Belgrade Pride -kulkue; 
kehottaa Serbian viranomaisia myös 
tarkastelemaan 1990-luvun 
väkivaltaisuuksien aiheuttamia 
traumaattisia seurauksia, jotta estetään 
huliganismin ja laittomuuksien 
toistuminen;

Or. en

Tarkistus 85
Göran Färm

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa aktiivisten ja 
riippumattomien kansalaisjärjestöjen 
keskeistä roolia Serbian demokraattisen 
poliittisen prosessin vahvistamisessa ja 
vakiinnuttamisessa; antaa tunnustusta 
kansalaisjärjestöjen ja naisjärjestöjen 
tekemälle merkittävälle työlle niiden 
edistäessä HLBT-oikeuksia, naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjumista, 
naisten politiikkaan osallistumisen 
lisäämistä, rauhanrakennuspyrkimyksiä 
ja kansalaisyhteiskunnan roolia 
valvojana; painottaa kansalaisjärjestöjen 
kanssa käytävän vuoropuhelun merkitystä 
ja korostaa kansalaisyhteiskunnan 
toimijoiden olennaisen tärkeää roolia 
sosiaalisia ja poliittisia näkökohtia 
koskevan alueellisen yhteistyön 
lisäämisessä; pitää myönteisenä, että 
hallitus on parantanut hallituksista 
riippumattomien järjestöjen kanssa 
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tehtävää yhteistyötä, mutta edellyttää, että 
niitä on kuultava laajemmin poliittisessa 
päätöksenteossa sekä politiikkaa ja 
lainsäädäntöä suunniteltaessa ja 
seurattaessa viranomaisten toimintaa;

Or. en

Tarkistus 86
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. vaatii voimakkaampaa poliittista 
sitoutumista julkishallinnon uudistukseen 
sekä toimia ansioihin perustuvan 
järjestelmän perustamiseksi ja 
varmistamaan erityisesti oikeuskehyksen 
loppuunsaattamisen ja täysimääräisen 
yhdenmukaistamisen kansainvälisten 
normien kanssa; pitää valitettavana, että 
viranomaisia koskevaa lakia ei sovelleta 
paikallisviranomaisiin;

Or. en

Tarkistus 87
László Tőkés

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kehottaa viranomaisia edistämään 
kansallisten ja etnisten vähemmistöjen 
syrjimätöntä ja tasavertaista kohtelua, 
joka käsittää myös koulutuksen 
äidinkielellä sekä äidinkielen käyttämisen 
paikallisessa ja alueellisessa 
julkishallinnossa; vaatii myös 
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parannuksia syrjinnän poistamiseksi 
nykyisestä lainsäädännöstä ja 
käytännöistä, mitä tulee omaisuuden 
palauttamiseen kansalliseen tai etniseen 
vähemmistöön kuuluville sekä kirkoilta 
takavarikoituun omaisuuteen; kehottaa 
myös tarjoamaan lisää taloudellista tukea 
kansallisia etnisiä vähemmistöjä 
edustaville kansallisille neuvostoille 
niiden työn tukemiseksi ja niiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 88
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kehottaa Serbian viranomaisia 
kehittämään proaktiivisen 
lähestymistavan LHBTI-väestön 
paremman osallisuuden takaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 89
Göran Färm

Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 b. painottaa, että Serbia on ratifioinut
ILOn merkittävät työoikeuksia koskevat 
yleissopimukset sekä uudistetun 
Euroopan sosiaalisen peruskirjan; 
kiinnittää huomiota siihen, että 
työntekijöiden ja ammattiliittojen oikeudet 
ovat edelleen rajalliset huolimatta 
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perustuslaillisista takeista, ja kehottaa 
Serbiaa vielä lisäämään näitä oikeuksia; 
on huolestunut siitä, että 
työmarkkinaosapuolten välinen 
vuoropuhelu pysyy vähäisenä ja että 
työmarkkinaosapuolia ei kuulla 
säännöllisesti; pyytää toteuttamaan 
lisätoimia taloudellisen ja sosiaalisen 
neuvoston vahvistamiseksi sen 
varmistamiseksi, että se voi ottaa 
aktiivisen roolin työmarkkinaosapuolten 
välisen vuoropuhelun lisäämisessä ja että 
se voi aktiivisemmin olla neuvonantajana 
lainsäädännässä;

Or. en

Tarkistus 90
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 b. kehottaa viranomaisia 
varmistamaan, että todistajien 
suojeluohjelma toteutetaan uskottavasti ja 
asiantuntevasti ja että sitä varten 
annetaan riittävät resurssit, jotta 
oikeuslaitos voi jatkaa sotarikosten ja 
järjestäytyneen rikollisuuden käsittelyä 
tehokkaasti; toteaa, että eräät entiset 
poliisit ovat päättäneet itse jäädä pois 
todistajien suojeluohjelmasta sen 
vakavien puutteiden vuoksi;

Or. en

Tarkistus 91
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
12 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että tiedotusvälineiden vapaus 
on varmistettava, ja pitää tässä yhteydessä 
ilahduttavana kunnianloukkausten 
dekriminalisointia; katsoo, että vahva 
julkinen yleisradiotoiminta on säilytettävä 
ja median omistajayhteyksien on oltava 
täysin avoimia; kannustaa mediastrategian 
ja siihen liittyvien lakiesitysten nopeaa 
täytäntöönpanoa; pitää erittäin 
valitettavana toimittajiin kohdistettuja 
uhkauksia;

12. korostaa, että tiedotusvälineiden vapaus 
on varmistettava, ja pitää tässä yhteydessä 
ilahduttavana kunnianloukkausten 
dekriminalisointia; katsoo, että vahva 
julkinen yleisradiotoiminta on säilytettävä 
ja on varmistettava sen vakaa ja kestävä 
rahoitus sekä varmistettava median 
omistajayhteyksien täysi avoimuus; 
kannustaa mediastrategian ja siihen 
liittyvien lakiesitysten nopeaa 
täytäntöönpanoa; on syvästi huolestunut 
jatkuvista toimittajiin kohdistetuista 
uhkauksista ja toistaa viranomaisille 
esittämänsä kehotuksen saattaa 
päätökseen murhattuja toimittajia 
koskevat tutkinnat; katsoo, että on 
toteutettava lisää toimia turvallisen 
toimintaympäristön tarjoamiseksi 
toimittajille, jotta nämä voivat tehdä 
työtään tehokkaasti ja ilman sensuuria; 
kiinnittää erityistä huomiota julkisten 
varojen väärinkäytön vaaraan 
mainonnassa poliittisen vaikutusvallan 
hankkimiseksi tiedotusvälineisiin; 

Or. en

Tarkistus 92
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että tiedotusvälineiden 
vapaus on varmistettava, ja pitää tässä 
yhteydessä ilahduttavana 
kunnianloukkausten dekriminalisointia; 
katsoo, että vahva julkinen 
yleisradiotoiminta on säilytettävä ja 
median omistajayhteyksien on oltava 
täysin avoimia; kannustaa mediastrategian 

12. korostaa, että tiedotusvälineiden 
moniarvoisuus ja tiedonvapaus on 
varmistettava, ja pitää tässä yhteydessä 
ilahduttavana kunnianloukkausten 
dekriminalisointia; katsoo, että vahva ja 
riippumaton julkinen yleisradiotoiminta on 
säilytettävä ja median omistajayhteyksien 
on oltava täysin avoimia; kannustaa 
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ja siihen liittyvien lakiesitysten nopeaa 
täytäntöönpanoa; pitää erittäin 
valitettavana toimittajiin kohdistettuja 
uhkauksia;

mediastrategian ja siihen liittyvien 
lakiesitysten nopeaa täytäntöönpanoa; pitää 
erittäin valitettavana toimittajiin 
kohdistettuja uhkauksia ja näiden 
epävarmoja työoloja;

Or. en

Tarkistus 93
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että tiedotusvälineiden vapaus 
on varmistettava, ja pitää tässä yhteydessä 
ilahduttavana kunnianloukkausten 
dekriminalisointia; katsoo, että vahva 
julkinen yleisradiotoiminta on säilytettävä 
ja median omistajayhteyksien on oltava 
täysin avoimia; kannustaa mediastrategian 
ja siihen liittyvien lakiesitysten nopeaa 
täytäntöönpanoa; pitää erittäin 
valitettavana toimittajiin kohdistettuja 
uhkauksia;

12. korostaa, että tiedotusvälineiden vapaus 
on varmistettava, ja pitää tässä yhteydessä 
ilahduttavana kunnianloukkausten 
dekriminalisointia; katsoo, että vahva ja 
riippumaton julkinen yleisradiotoiminta on 
säilytettävä ja median omistajayhteyksien 
on oltava täysin avoimia; kannustaa 
mediastrategian ja siihen liittyvien 
lakiesitysten nopeaa täytäntöönpanoa; pitää 
erittäin valitettavana toimittajiin 
kohdistettuja uhkauksia;

Or. en

Tarkistus 94
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että tiedotusvälineiden vapaus 
on varmistettava, ja pitää tässä yhteydessä 
ilahduttavana kunnianloukkausten 
dekriminalisointia; katsoo, että vahva 
julkinen yleisradiotoiminta on säilytettävä 
ja median omistajayhteyksien on oltava 

12. korostaa, että tiedotusvälineiden vapaus 
on varmistettava, ja pitää tässä yhteydessä 
ilahduttavana kunnianloukkausten 
dekriminalisointia; katsoo, että vahva 
julkinen yleisradiotoiminta on säilytettävä 
ja on varmistettava sen vakaa ja kestävä 
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täysin avoimia; kannustaa mediastrategian
ja siihen liittyvien lakiesitysten nopeaa 
täytäntöönpanoa; pitää erittäin 
valitettavana toimittajiin kohdistettuja 
uhkauksia;

rahoitus ja että median omistajayhteyksien 
on oltava täysin avoimia; kannustaa 
mediastrategian ja siihen liittyvien 
lakiesitysten nopeaa täytäntöönpanoa; pitää 
erittäin valitettavana toimittajiin 
kohdistettuja uhkauksia;

Or. en

Tarkistus 95
György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että tiedotusvälineiden vapaus 
on varmistettava, ja pitää tässä yhteydessä 
ilahduttavana kunnianloukkausten 
dekriminalisointia; katsoo, että vahva 
julkinen yleisradiotoiminta on säilytettävä 
ja median omistajayhteyksien on oltava 
täysin avoimia; kannustaa mediastrategian 
ja siihen liittyvien lakiesitysten nopeaa 
täytäntöönpanoa; pitää erittäin 
valitettavana toimittajiin kohdistettuja 
uhkauksia;

12. korostaa, että tiedotusvälineiden vapaus 
on varmistettava, ja pitää tässä yhteydessä 
ilahduttavana kunnianloukkausten 
dekriminalisointia; katsoo, että vahva 
julkinen yleisradiotoiminta on säilytettävä 
ja median omistajayhteyksien on oltava 
täysin avoimia; kannustaa mediastrategian 
ja siihen liittyvien lakiesitysten nopeaa 
täytäntöönpanoa, myös laajalle levinneen 
internetin nopeaa tarjontaa; pitää erittäin 
valitettavana toimittajiin kohdistettuja 
uhkauksia;

Or. en

Tarkistus 96
László Tőkés

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kehottaa Serbian viranomaisia 
tekemään yhä enemmän yhteistyötä 
unionin toimielinten kanssa, jotta 
varmistetaan eurooppalaisen rahoituksen 
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parempi saatavuus 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille niiden 
työn tukemiseksi merkittävinä toimijoina 
Serbian yhdentymisprosessissa 
Eurooppaan;

Or. en

Tarkistus 97
Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kehottaa viranomaisia jatkamaan 
ponnistelujaan entisen kommunistisen 
tiedustelupalvelun perinnön kitkemiseksi 
askeleena kohti Serbian demokratisointia; 
pitää valitettavana poliittisen tahdon 
puutetta ja kannustaa edelleen Euroopan 
parlamentin suositusten mukaisesti 
lisäämään turvallisuuspalvelujen 
parlamentaarista seurantaa ja valvontaa 
sekä avaamaan yleisölle kansalliset 
arkistot ja erityisesti entisen 
kommunistisen tiedustelupalvelun 
UDBA:n asiakirjat; kehottaa edelleen 
viranomaisia helpottamaan tutustumista 
sellaisiin arkistoihin, jotka koskevat 
entisiä Jugoslavian tasavaltoja, ja 
palauttamaan ne vastaaville hallituksille, 
jos nämä sitä pyytävät;

Or. en

Tarkistus 98
Kinga Gál, Andrey Kovatchev, György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. painottaa kansallisten 
vähemmistöneuvostojen merkitystä ja 
niiden roolia kansallisten vähemmistöjen 
integroinnissa, muun muassa kansallisten 
vähemmistöjen yksilöllisten ja yhteisien 
oikeuksien täytäntöönpanossa, ja 
kehottaa Serbiaa ylläpitämään, 
yhdenmukaistamaan ja kehittämään 
edelleen nykyistä aiheeseen liittyvää 
lainsäädäntökehystä;

Or. en

Tarkistus 99
Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. painottaa, että ihmiskauppaa 
torjuvia toimia on tehostettava, ja 
kannustaa virallistamaan virkamiesten ja 
palvelutoimittajien tehtävät ja 
vastuualueet, jotka liittyvät uhrien 
tunnistamiseen, sekä ohjaamaan uhrit 
asiaankuuluviin palveluyksiköihin;

Or. en

Tarkistus 100
Bernd Posselt

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa Serbiaa jatkamaan toimiaan
vähemmistöihin liittyvän lainsäädännön

13. kehottaa Serbiaa panemaan 
tehokkaasti täytäntöön vähemmistöihin 
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täytäntöön panemiseksi kaikkialla maassa 
ja puuttumaan voimakkaammin romanien 
tilanteeseen;

liittyvän lainsäädännön kaikkialla maassa 
ja puuttumaan voimakkaammin romanien 
tilanteeseen;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa Serbiaa jatkamaan toimiaan 
vähemmistöihin liittyvän lainsäädännön 
täytäntöön panemiseksi kaikkialla maassa 
ja puuttumaan voimakkaammin romanien 
tilanteeseen;

13. kehottaa Serbiaa lisäämään toimiaan 
vähemmistöihin liittyvän lainsäädännön 
täytäntöön panemiseksi kaikkialla maassa; 
painottaa, että on puututtava 
voimakkaammin romanien tilanteeseen; 
kehottaa paikallisviranomaisia panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön 
asiaankuuluvat päätökset 
vähemmistökielien käytöstä 
koulujärjestelmässä;

Or. en

Tarkistus 102
Sandra Petrović Jakovina
Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa Serbiaa jatkamaan toimiaan 
vähemmistöihin liittyvän lainsäädännön 
täytäntöön panemiseksi kaikkialla maassa 
ja puuttumaan voimakkaammin romanien 
tilanteeseen;

13. kehottaa Serbiaa jatkamaan toimiaan 
kansallisten ja etnisten vähemmistöjen 
oikeuksien puolustamiseen liittyvän 
lainsäädännön sekä kahden- ja 
monenvälisten sopimusten täytäntöön 
panemiseksi kaikkialla maassa ja 
puuttumaan voimakkaammin romanien 
tilanteeseen;

Or. hr
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Tarkistus 103
Göran Färm

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa Serbiaa jatkamaan toimiaan 
vähemmistöihin liittyvän lainsäädännön 
täytäntöön panemiseksi kaikkialla maassa 
ja puuttumaan voimakkaammin romanien
tilanteeseen;

13. kehottaa Serbiaa jatkamaan toimiaan 
vähemmistöihin liittyvän lainsäädännön 
täytäntöön panemiseksi kaikkialla maassa 
ja puuttumaan voimakkaammin 
romaninaisten ja -miesten tilanteeseen;

Or. en

Tarkistus 104
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa Serbiaa jatkamaan toimiaan 
vähemmistöihin liittyvän lainsäädännön 
täytäntöön panemiseksi kaikkialla maassa 
ja puuttumaan voimakkaammin romanien 
tilanteeseen;

13. kehottaa Serbiaa jatkamaan toimiaan 
vähemmistöihin liittyvän lainsäädännön 
täytäntöön panemiseksi kaikkialla maassa 
ja puuttumaan voimakkaammin vaikeista 
elinoloista, pakkohäädöistä sekä 
työmarkkinoilla tapahtuvasta syrjinnästä 
edelleen kärsivien romanien tilanteeseen;

Or. en

Tarkistus 105
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa Serbiaa jatkamaan toimiaan 13. kehottaa Serbiaa jatkamaan toimiaan 
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vähemmistöihin liittyvän lainsäädännön 
täytäntöön panemiseksi kaikkialla maassa 
ja puuttumaan voimakkaammin romanien
tilanteeseen;

vähemmistöihin liittyvän lainsäädännön 
täytäntöön panemiseksi kaikkialla maassa 
ja puuttumaan voimakkaammin romanien 
tilanteeseen; kehottaa edelleen Euroopan 
komissiota jatkamaan Serbian toimien 
tiivistä seurantaa tällä alalla; kehottaa 
Serbian paikallisviranomaisia edistämään 
suvaitsevaisuuden ilmapiiriä 
vähemmistöjä kohtaan, sillä se auttaisi 
ehkäisemään heihin kohdistuvaa 
uhkailua, sekä valvomaan 
asianmukaisesti oikeuksia, kuten 
uskonnonvapautta ja oikeutta 
äidinkieliseen opetukseen;

Or. en

Tarkistus 106
Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa Serbiaa jatkamaan toimiaan 
vähemmistöihin liittyvän lainsäädännön 
täytäntöön panemiseksi kaikkialla maassa 
ja puuttumaan voimakkaammin romanien 
tilanteeseen;

13. kehottaa Serbiaa jatkamaan toimiaan 
vähemmistöihin liittyvän lainsäädännön 
täytäntöön panemiseksi kaikkialla maassa 
ja puuttumaan voimakkaammin romanien 
tilanteeseen; korostaa, että on tarpeen 
yhdenmukaistaa syrjinnän vastainen 
lainsäädäntö kokonaisuudessaan EU:n 
politiikan kanssa ja noudattaa 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa 
romanien osallisuuden edistämisessä; 
kiinnittää edelleen huomiota siihen, että 
osallisuutta edistäviä toimenpiteitä on 
seurattava tehokkaasti, jotta kavennetaan 
kuilua lainsäädännön ja sen 
täytäntöönpanon välillä;

Or. en
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Tarkistus 107
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa Serbiaa jatkamaan toimiaan 
vähemmistöihin liittyvän lainsäädännön 
täytäntöön panemiseksi kaikkialla maassa 
ja puuttumaan voimakkaammin romanien 
tilanteeseen;

13. kehottaa Serbiaa jatkamaan toimiaan 
vähemmistöihin liittyvän lainsäädännön 
täytäntöön panemiseksi kaikkialla maassa 
ja puuttumaan voimakkaammin romanien 
tilanteeseen; kehottaa Serbian 
viranomaisia takaamaan asuntojen ja 
terveydenhoitopalvelujen saannin;

Or. en

Tarkistus 108
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. kehottaa Serbian viranomaisia 
varmistamaan, että Romanian ja Serbian 
viranomaisten maaliskuussa 2012 
allekirjoittama vähemmistöjä koskeva 
yhteispöytäkirja pannaan asianmukaisesti 
täytäntöön; kehottaa edelleen Euroopan 
komissiota seuraamaan tiiviisti 
yhteispöytäkirjassa määrättyjen 
toimenpiteiden täytäntöönpanoa Serbian 
viranomaisten toimesta; toteaa, että 
vähemmistöjen suojelu on olennainen 
poliittinen kriteeri, joka on täytettävä 
kokonaisuudessaan EU:n jäsenyyden 
saamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 109
Bernd Posselt

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. kehottaa Serbian viranomaisia 
parantamaan vähemmistöjen tilannetta, 
erityisesti Vojvodinassa, Novi Pazarin 
Sandžakissa ja Presevon laaksossa;

Or. en

Tarkistus 110
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee merkille rikoslain muuttamiseksi 
tehdyn työn, mutta huomauttaa, että 
oikeudellinen epävarmuus ei ole poistunut 
yksityissektorilta hyväksyttyjen muutosten 
jälkeen; on edelleen huolissaan uuden 
234 artiklan säännöksistä, sillä siinä 
esiintyy yhä moneen otteeseen kritisoidun 
aiemman 359 artiklan ongelmia;

14. panee merkille rikoslain muuttamiseksi 
tehdyn työn, mutta huomauttaa, että 
oikeudellinen epävarmuus ei ole poistunut 
yksityissektorilta hyväksyttyjen muutosten 
jälkeen; on edelleen huolissaan 
vastuuaseman väärinkäyttöä koskevan 
uuden 234 artiklan säännöksistä, joissa on 
yhä tilaa mielivaltaisille tulkinnoille, ja 
kehottaa hylkäämään välittömästi 
nykyiset yksityissektorilla 359 artiklan
nojalla nostetut epäoikeudenmukaiset 
syytteet;

Or. en

Tarkistus 111
Marek Siwiec

Päätöslauselmaesitys
14 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee merkille rikoslain muuttamiseksi 
tehdyn työn, mutta huomauttaa, että 
oikeudellinen epävarmuus ei ole poistunut 
yksityissektorilta hyväksyttyjen muutosten 
jälkeen; on edelleen huolissaan uuden 
234 artiklan säännöksistä, sillä siinä 
esiintyy yhä moneen otteeseen kritisoidun
aiemman 359 artiklan ongelmia;

14. panee merkille rikoslain muuttamiseksi 
tehdyn työn, mutta huomauttaa, että 
oikeudellinen epävarmuus ei ole poistunut 
yksityissektorilta hyväksyttyjen muutosten 
jälkeen; on edelleen huolissaan uuden 
234 artiklan säännöksistä, sillä siinä 
esiintyy yhä Euroopan parlamentin 
moneen otteeseen kritisoiman aiemman 
359 artiklan ongelmia, mukaan lukien 
359 artiklan tapausten automaattinen 
siirtäminen 235 artiklan piiriin; korostaa, 
että rikoslain uuden 234 artiklan 
säännöksiä ei saa soveltaa yksityisten 
koti- tai ulkomaisten yritysten omistajiin 
eikä Serbian ulkopuolella toimivissa 
ulkomaisissa yrityksissä työskenteleviin 
henkilöihin tai yritysten koti- tai 
ulkomaisiin rahoitusalan sijoittajiin; 
kehottaa viranomaisia keskeyttämään 
kaikki tällaisia henkilöitä vastaan 
käynnistetyt rikosoikeudelliset menettelyt; 
painottaa, että on välittömästi 
keskeytettävä edellä mainittuja henkilöitä 
vastaan käynnissä olevat perusteettomat 
menettelyt, jotka vaarantavat 
oikeusvaltion periaatteet maassa ja 
lisäävät liike-elämän oikeudellista 
epävarmuutta Serbiassa;

Or. en

Tarkistus 112
Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. on ilahtunut riippumattomien 
sääntelyelinten, muun muassa 
oikeusasiamiehen, yleisen edun kannalta 
tärkeistä tiedoista vastaavan valtuutetun ja 

15. vaatii valtion instituutioita toimimaan 
avoimella ja vastuullisella tavalla; on 
ilahtunut riippumattomien sääntelyelinten, 
muun muassa oikeusasiamiehen, yleisen 
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muiden elinten, työstä ja niiden panoksesta
oikeuskehyksen ja valtion instituutioiden 
vastuuvelvollisuuden parantamiseen;

edun kannalta tärkeistä tiedoista vastaavan 
valtuutetun ja muiden elinten, työstä ja 
tunnustaa niiden panoksen
oikeuskehyksen ja valtion instituutioiden 
vastuuvelvollisuuden parantamiseen;

Or. en

Tarkistus 113
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. on ilahtunut riippumattomien 
sääntelyelinten, muun muassa 
oikeusasiamiehen, yleisen edun kannalta 
tärkeistä tiedoista vastaavan valtuutetun ja 
muiden elinten, työstä ja niiden panoksesta 
oikeuskehyksen ja valtion instituutioiden 
vastuuvelvollisuuden parantamiseen;

15. on ilahtunut riippumattomien 
sääntelyelinten, muun muassa 
oikeusasiamiehen, yleisen edun kannalta 
tärkeistä tiedoista vastaavan valtuutetun ja 
muiden elinten, työstä ja niiden panoksesta 
oikeuskehyksen ja valtion instituutioiden 
vastuuvelvollisuuden parantamiseen; 
kehottaa viranomaisia noudattamaan 
järjestelmällisesti niiden esittämiä 
suosituksia ja tuloksia;

Or. en

Tarkistus 114
Tonino Picula
Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. on ilahtunut riippumattomien 
sääntelyelinten, muun muassa 
oikeusasiamiehen, yleisen edun kannalta 
tärkeistä tiedoista vastaavan valtuutetun ja 
muiden elinten, työstä ja niiden panoksesta 
oikeuskehyksen ja valtion instituutioiden 
vastuuvelvollisuuden parantamiseen;

15. on ilahtunut riippumattomien 
sääntelyelinten, muun muassa 
oikeusasiamiehen, yleisen edun kannalta 
tärkeistä tiedoista vastaavan valtuutetun ja 
muiden elinten, työstä ja niiden panoksesta 
oikeuskehyksen ja valtion instituutioiden 
vastuuvelvollisuuden parantamiseen; pitää 
myönteisenä Serbian ja Haagissa 
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toimivan entisen Jugoslavian alueen 
kansainvälisen rikostuomioistuimen 
välistä (ICTY) tuloksellista yhteistyötä ja 
pitää sitä tärkeänä askeleena Euroopan 
yhdentymisen tiellä; 

Or. hr

Tarkistus 115
László Tőkés

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa Serbian hallitusta 
tekemään mahdolliseksi entistä 
diktatuuria koskevan tutkimustyön ja 
tarjoamaan diktatuurin aikana kärsineille 
uhreille ja heidän perheilleen sekä 
poliittista että oikeudellista hyvitystä ja 
korvauksia sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi sekä 
kestävän rauhan ja oikeuden 
takaamiseksi Serbian unioniin liittymistä 
koskevan prosessin yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 116
György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa hajauttamisprosessin etuja ja 
kannustaa paikallisten viranomaisten 
toimivallan vahvistamiseen; on erityisen 
huolissaan Vojvodinan aseman 
oikeudellisesta epävarmuudesta ja 
Vojvodinan omia resursseja koskevan lain 
hyväksynnän viivästymisestä;

16. panee merkille, että asenteet ovat 
sitkeästi pysyneet keskusvaltaisina 
Serbiassa, ja korostaa siihen liittyen 
hajauttamisprosessin etuja ja kannustaa 
paikallisten viranomaisten toimivallan 
vahvistamiseen; on erityisen huolissaan 
Vojvodinan aseman oikeudellisesta 
epävarmuudesta ja Vojvodinan omia 
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resursseja koskevan lain hyväksynnän 
viivästymisestä;

Or. en

Tarkistus 117
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa hajauttamisprosessin etuja ja 
kannustaa paikallisten viranomaisten 
toimivallan vahvistamiseen; on erityisen 
huolissaan Vojvodinan aseman 
oikeudellisesta epävarmuudesta ja 
Vojvodinan omia resursseja koskevan lain 
hyväksynnän viivästymisestä;

16. korostaa hajauttamisprosessin etuja ja 
kannustaa paikallisten viranomaisten 
toimivallan vahvistamiseen; pitää 
valitettavana, että hallinnon 
hajauttamisen kansallinen neuvosto ei ole 
edelleenkään aktivoitunut; on erityisen 
huolissaan Vojvodinan aseman 
oikeudellisesta epävarmuudesta ja 
Vojvodinan omia resursseja koskevan lain 
hyväksynnän viivästymisestä;

Or. en

Tarkistus 118
Tonino Picula
Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa hajauttamisprosessin etuja ja 
kannustaa paikallisten viranomaisten 
toimivallan vahvistamiseen; on erityisen 
huolissaan Vojvodinan aseman 
oikeudellisesta epävarmuudesta ja 
Vojvodinan omia resursseja koskevan lain 
hyväksynnän viivästymisestä;

16. korostaa hajauttamisprosessin etuja ja 
kannustaa paikallisten viranomaisten 
toimivallan vahvistamiseen; on erityisen 
huolissaan Vojvodinan aseman 
oikeudellisesta epävarmuudesta ja 
Vojvodinan omia resursseja koskevan lain 
hyväksynnän viivästymisestä; korostaa, 
että opetusta on annettava 
vähemmistökielillä; toteaa olevansa 
huolissaan siitä, että ohjelmien 
lähettäminen vähemmistökielillä 
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mahdollisesti lopetetaan 
tiedotusvälineiden tulevan yksityistämisen 
seurauksena;

Or. hr

Tarkistus 119
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. pitää myönteisinä toimenpiteitä, 
joihin viranomaiset ovat ryhtyneet 
Preševon laakson ja Sandžakin 
sosioekonomisen tilanteen 
parantamiseksi, mutta korostaa, että 
ponnisteluja on jatkettava, sillä kyseiset 
alueet ovat yhä varsin alikehittyneitä ja 
niissä on korkea työttömyysaste; 
kiinnittää huomiota siihen, että 
albanialaiset ja bosnialaiset 
vähemmistöryhmät ovat yhä 
aliedustettuina paikallishallinnossa;

Or. en

Tarkistus 120
Bernd Posselt

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa Serbian tasavallan 
hallitusta tukemaan voimakkaammin 
taloudellista kehitystä ja tehostamaan 
rajat ylittävää yhteistyötä köyhillä raja-
alueilla Kosovon, Makedonian, 
Montenegron sekä Bosnia ja 
Hertsegovinan rajoilla; kehottaa 
neuvostoa ja komissiota tukemaan 
voimakkaasti tällaisia 
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kehityssuunnitelmia;

Or. en

Tarkistus 121
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. pitää myönteisenä kansallisia 
vähemmistöjä koskevaa kansallista 
lainsäädäntöä; kehottaa Serbiaa 
jatkamaan lainsäädännön yhdenvertaista, 
syrjimätöntä ja oikeasuhteista 
täytäntöönpanoa koskevia toimiaan;

Or. en

Tarkistus 122
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
16 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 b. ilmaisee jälleen tukensa RECOM-
aloitteelle ja kannustaa voimakkaasti 
entisen Jugoslavian maita perustamaan 
hallitustenvälisen toimikunnan 
selvittämään tosiseikkoja vuosina 1991–
2001 käytyjen sotien uhreista ja niiden 
aikana kadonneista henkilöistä;

Or. en

Tarkistus 123
Marije Cornelissen
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Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. ilmaisee vankkumattoman tukensa 
Länsi-Balkanin maiden viisumivapaudelle 
tärkeänä tekijänä koko alueen 
yhdentymisprosessissa; kehottaa 
jäsenvaltioita, että ne eivät väärinkäytä 
syyskuussa hyväksyttyä viisumivapauden 
keskeyttämismekanismia, vaan 
pikemminkin puuttuvat perusteettomia 
turvapaikan hakijoita koskevaan 
ongelmaan mukauttamalla niitä koskevia 
lainsäädäntökehyksiä; kehottaa 
samanaikaisesti toteuttamaan 
toimenpiteitä kansallisella tasolla ja 
varsinkin sosioekonomisia toimenpiteitä 
heikossa asemassa olevia ryhmiä varten;

17. ilmaisee vankkumattoman tukensa 
Länsi-Balkanin maiden viisumivapaudelle 
tärkeänä tekijänä koko alueen 
yhdentymisprosessissa; kehottaa 
jäsenvaltioita, että ne eivät väärinkäytä 
syyskuussa hyväksyttyä viisumivapauden 
keskeyttämismekanismia, vaan 
pikemminkin puuttuvat perusteettomia 
turvapaikan hakijoita koskevaan 
ongelmaan mukauttamalla niitä koskevia 
lainsäädäntökehyksiä; pitää 
samanaikaisesti tuomittavina 
matkustusrajoituksia ja paluun jälkeisiä 
syytetoimia, joita kohdistetaan 
romaneihin ja muihin 
turvapaikanhakijoihin kielteiseen 
päätökseen johtaneiden 
turvapaikanhakumenettelyjen jälkeen 
EU:n jäsenvaltioissa; kehottaa
toteuttamaan toimenpiteitä kansallisella 
tasolla ja varsinkin sosioekonomisia 
toimenpiteitä heikossa asemassa olevia 
ryhmiä varten;

Or. en

Tarkistus 124
Inese Vaidere

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kannustaa Serbian viranomaisia 
toteuttamaan kauan odotetut talouden 
rakenneuudistukset investointiympäristön 
parantamiseksi, korkean työllisyyden ja 
köyhyyden torjumiseksi sekä julkisen 
talouden vakauttamiseksi ja 
eläkeuudistuksen toteuttamiseksi; vaatii, 

18. painottaa, että julkinen talous on 
kiireesti vakautettava; kehottaa Serbian 
viranomaisia hillitsemään julkisen 
sektorin palkkakustannuksia ja tukia sekä 
tehostamaan veronkantoa; painottaa, että 
monenlaisilla rakenneuudistuksilla olisi 
tuettava julkisen talouden vakauttamista, 
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että liiketoiminnan hallinnolliset esteet on 
poistettava pikaisesti ja korostaa, että on 
tärkeää järjestää julkiset yhtiöt pikaisesti 
uudelleen;

ja kannustaa sen vuoksi hallitusta 
toteuttamaan kauan odotetut talouden 
rakenneuudistukset investointiympäristön 
parantamiseksi, korkean työllisyyden ja 
köyhyyden torjumiseksi sekä 
eläkeuudistuksen toteuttamiseksi; vaatii, 
että liiketoiminnan hallinnolliset esteet on 
poistettava pikaisesti ja korostaa, että on 
tärkeää järjestää julkiset yhtiöt pikaisesti 
uudelleen menetysten pienentämiseksi ja 
valtion roolin vähentämiseksi 
talouselämässä;

Or. en

Tarkistus 125
Tonino Picula
Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kannustaa Serbian viranomaisia 
toteuttamaan kauan odotetut talouden 
rakenneuudistukset investointiympäristön 
parantamiseksi, korkean työllisyyden ja 
köyhyyden torjumiseksi sekä julkisen 
talouden vakauttamiseksi ja 
eläkeuudistuksen toteuttamiseksi; vaatii, 
että liiketoiminnan hallinnolliset esteet on 
poistettava pikaisesti ja korostaa, että on 
tärkeää järjestää julkiset yhtiöt pikaisesti 
uudelleen;

18. kannustaa Serbian viranomaisia 
toteuttamaan vastuullista 
finanssipolitiikkaa; kehottaa Serbian 
viranomaisia toteuttamaan kauan odotetut 
talouden rakenneuudistukset, muun 
muassa muuttamaan suunnittelu- ja 
rakennuslakia, investointiympäristön 
parantamiseksi, korkean työllisyyden ja 
köyhyyden torjumiseksi sekä julkisen 
talouden vakauttamiseksi ja 
eläkeuudistuksen toteuttamiseksi; vaatii, 
että liiketoiminnan hallinnolliset esteet on 
poistettava pikaisesti ja korostaa, että on 
tärkeää järjestää julkiset yhtiöt pikaisesti 
uudelleen;

Or. hr

Tarkistus 126
Nadezhda Neynsky

Päätöslauselmaesitys
18 kohta



PE522.953v01-00 76/85 AM\1009021FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kannustaa Serbian viranomaisia 
toteuttamaan kauan odotetut talouden 
rakenneuudistukset investointiympäristön
parantamiseksi, korkean työllisyyden ja 
köyhyyden torjumiseksi sekä julkisen 
talouden vakauttamiseksi ja 
eläkeuudistuksen toteuttamiseksi; vaatii, 
että liiketoiminnan hallinnolliset esteet on 
poistettava pikaisesti ja korostaa, että on 
tärkeää järjestää julkiset yhtiöt pikaisesti 
uudelleen;

18. kannustaa Serbian viranomaisia 
toteuttamaan kauan odotetut talouden 
rakenneuudistukset investointi- ja 
liikeympäristön parantamiseksi, pienten ja 
keskisuurten yritysten lisääntymisen 
tukemiseksi edelleen, korkean työllisyyden 
ja köyhyyden torjumiseksi, erityisesti 
alueilla, joissa suurin osa väestöstä 
kuuluu kansallisiin vähemmistöihin, sekä 
julkisen talouden vakauttamiseksi ja 
eläkeuudistuksen toteuttamiseksi; vaatii, 
että liiketoiminnan hallinnolliset esteet on 
poistettava pikaisesti ja korostaa, että on 
tärkeää järjestää julkiset yhtiöt pikaisesti 
uudelleen;

Or. en

Tarkistus 127
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kannustaa Serbian viranomaisia 
toteuttamaan kauan odotetut talouden 
rakenneuudistukset investointiympäristön 
parantamiseksi, korkean työllisyyden ja 
köyhyyden torjumiseksi sekä julkisen 
talouden vakauttamiseksi ja 
eläkeuudistuksen toteuttamiseksi; vaatii, 
että liiketoiminnan hallinnolliset esteet on 
poistettava pikaisesti ja korostaa, että on 
tärkeää järjestää julkiset yhtiöt pikaisesti 
uudelleen;

18. kannustaa Serbian viranomaisia 
toteuttamaan kauan odotetut talouden 
rakenneuudistukset investointiympäristön 
parantamiseksi, korkean työllisyyden ja 
köyhyyden torjumiseksi sekä julkisen 
talouden vakauttamiseksi ja 
eläkeuudistuksen toteuttamiseksi, jotta 
luodaan kestäviä eläkejärjestelmiä; vaatii, 
että liiketoiminnan hallinnolliset esteet on 
poistettava pikaisesti ja korostaa, että on 
tärkeää järjestää julkiset yhtiöt pikaisesti 
uudelleen;

Or. en
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Tarkistus 128
György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kannustaa Serbian viranomaisia 
toteuttamaan kauan odotetut talouden 
rakenneuudistukset investointiympäristön 
parantamiseksi, korkean työllisyyden ja 
köyhyyden torjumiseksi sekä julkisen 
talouden vakauttamiseksi ja 
eläkeuudistuksen toteuttamiseksi; vaatii, 
että liiketoiminnan hallinnolliset esteet on 
poistettava pikaisesti ja korostaa, että on 
tärkeää järjestää julkiset yhtiöt pikaisesti 
uudelleen;

18. kannustaa Serbian viranomaisia 
toteuttamaan kauan odotetut talouden 
rakenneuudistukset investointiympäristön 
parantamiseksi, korkean työllisyyden ja 
köyhyyden torjumiseksi sekä julkisen 
talouden vakauttamiseksi ja 
eläkeuudistuksen toteuttamiseksi; vaatii, 
että liiketoiminnan hallinnolliset esteet on 
poistettava pikaisesti ja korostaa, että on 
tärkeää järjestää julkiset yhtiöt pikaisesti 
uudelleen; kehottaa tätä varten Serbian 
viranomaisia kehittämään täysin toimivan 
markkinatalouden, luomaan vankan 
veropohjan ja laatimaan 
köyhyysstrategian, sillä ne ovat keskeisiä 
osatekijöitä Serbian EU-jäsenyyden 
toteutumisessa; panee merkille, että 
taloudellisten rakenneuudistusten 
onnistunut käyttöönotto ja 
täytäntöönpano auttavat hillitsemään 
voimakasta poismuuttoa;

Or. en

Tarkistus 129
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kannustaa Serbian viranomaisia 
toteuttamaan kauan odotetut talouden 
rakenneuudistukset investointiympäristön 
parantamiseksi, korkean työllisyyden ja 
köyhyyden torjumiseksi sekä julkisen 
talouden vakauttamiseksi ja 

18. kannustaa Serbian viranomaisia 
toteuttamaan kauan odotetut talouden 
rakenneuudistukset investointiympäristön 
parantamiseksi, korkean työllisyyden ja 
köyhyyden torjumiseksi sekä julkisen 
talouden vakauttamiseksi ja 
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eläkeuudistuksen toteuttamiseksi; vaatii, 
että liiketoiminnan hallinnolliset esteet on 
poistettava pikaisesti ja korostaa, että on 
tärkeää järjestää julkiset yhtiöt pikaisesti 
uudelleen;

eläkeuudistuksen toteuttamiseksi; vaatii, 
että liiketoiminnan hallinnolliset esteet on
poistettava pikaisesti ja korostaa, että on 
tärkeää järjestää julkiset yhtiöt pikaisesti 
uudelleen; kehottaa Serbian viranomaisia 
kuulemaan kansalaisyhteiskunnan ja 
liike-elämän edustajia ja ottamaan heidät 
mukaan uuden lainsäädännön laatimista 
käsitteleviin työryhmiin; kehottaa Serbian 
viranomaisia palauttamaan yritysten 
luottamuksen sääntely- ja 
lainsäädäntöuudistuksilla;

Or. en

Tarkistus 130
Marek Siwiec

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kannustaa Serbian viranomaisia 
toteuttamaan kauan odotetut talouden 
rakenneuudistukset investointiympäristön 
parantamiseksi, korkean työllisyyden ja 
köyhyyden torjumiseksi sekä julkisen 
talouden vakauttamiseksi ja 
eläkeuudistuksen toteuttamiseksi; vaatii, 
että liiketoiminnan hallinnolliset esteet on 
poistettava pikaisesti ja korostaa, että on 
tärkeää järjestää julkiset yhtiöt pikaisesti 
uudelleen;

18. kannustaa Serbian viranomaisia 
toteuttamaan kauan odotetut talouden 
rakenneuudistukset investointiympäristön 
parantamiseksi, korkean työllisyyden ja 
köyhyyden torjumiseksi sekä julkisen 
talouden vakauttamiseksi ja 
eläkeuudistuksen toteuttamiseksi; vaatii, 
että liiketoiminnan hallinnolliset esteet on 
poistettava pikaisesti ja korostaa, että on 
tärkeää järjestää julkiset yhtiöt pikaisesti 
uudelleen; kehottaa Serbian viranomaisia 
palauttamaan yritysten luottamuksen 
sääntely- ja lainsäädäntöuudistuksilla 
sekä lopettamaan liike-elämään 
kohdistuvat järjestelmälliset hyökkäykset, 
jotka ovat seurausta rikoslain 234 artiklan 
väärinkäytöstä ja jotka heikentävät 
yritysten ja investoijien luottamusta 
Serbiassa;

Or. en
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Tarkistus 131
Takis Hadjigeorgiou

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. korostaa, että on lisättävä toimia 
pienten ja keskisuurten yritysten 
perustamisen helpottamiseksi; painottaa 
myös tarvetta saattaa työntekijöiden ja 
ammattiliittojen oikeuksia koskeva 
oikeudellinen kehys ILOn yleissopimusten 
mukaiseksi, parantaa työntekijöiden 
henkilökohtaisia ja kollektiivisia 
oikeuksia ja edistää työehtosopimuksia;

Or. en

Tarkistus 132
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. pitää omaisuuden palauttamista 
käsittelevän viraston tähänastista työtä 
myönteisenä; kannustaa omaisuuden 
palauttamiseen aina kun se katsotaan 
mahdolliseksi; on tyytyväinen 
talousministeriön päätökseen laatia 
kattava luettelo julkisyhteisön ja valtion 
omaisuudesta ja lopettaa siten 
omaisuuden laiton hankkiminen 
yksityisten etujen vuoksi; korostaa, että 
julkisyhteisön ja valtion omaisuuden 
kattavalla luettelolla on oleellinen 
merkitys järjestelmällisen korruption 
menestyksekkäässä torjunnassa, koska 
julkisyhteisön ja valtion tosiasiallisen ja 
virallisesti rekisteröidyn omaisuuden 
välillä on suuri ero;
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Or. en

Tarkistus 133
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. painottaa, että Serbian sekä alueen 
muiden maiden on tulevina vuosina 
pantava täytäntöön EU:n 
ympäristönormit ja hyväksyttävä 
tavoitteita kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi, kuten ne ovat jo 
hyväksyneet tavoitteita uusiutuvasta 
energiasta vuodelle 2020; panee merkille, 
että energiayhteisön vuonna 2012 
hyväksymässä energiastrategiassa Serbia 
esittää suunnitelmia lisätä sähkön 
tuotantoa hiilestä suurissa 
polttolaitoksissa, ja korostaa, että tämä on 
ristiriidassa suunnitellun 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen 
kanssa; kehottaa tässä yhteydessä Serbian 
viranomaisia noudattamaan EU:n 
tavoitteiden mukaista energiapolitiikkaa 
ja erityisesti hyödyntämään Euroopan 
jälleenrakennus- ja kehityspankin 
(EBRD) hiljattain tekemää päätöstä 
rahoittaa 75 miljoonan euron arvoinen 
hanke, jonka tarkoituksena on tarjota 
luottojärjestelyjä paikallisille pankeille 
Länsi-Balkanin maissa luoton 
myöntämiseksi yksityisille ja kunnallisille 
luotonottajille energiatehokkuutta ja 
uusiutuvaa energiaa koskevia 
investointeja varten;

Or. en
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Tarkistus 134
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. pitää valitettavana uusiutuvaa 
energiaa koskevan kehyksen käytännön 
täytäntöönpanon puutteellista edistymistä 
ja jatkuvia viivästyksiä; panee merkille, 
että Serbia on jäänyt jälkeen muista 
jäsenyyttä hakeneista maista uusiutuvien 
energialähteiden käytössä, ja toteaa 
olevansa huolissaan siitä, että Serbia ei 
onnistu saavuttamaan vuoden 2020 
uusiutuvaa energiaa koskevia 
tavoitteitaan; korostaa tarvetta 
avoimuuteen hallituksen
kuulemismenettelyissä ja pitää 
valitettavana, että Serbian viranomaiset 
eivät ole ottaneet huomioon 
kansainvälisten rahoituslaitosten 
näkemyksiä sähkönhankintasopimusta 
hyväksyessään;

Or. en

Tarkistus 135
Takis Hadjigeorgiou

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. kehottaa viranomaisia tekemään 
kaiken voitavansa minimoidakseen 
talouspolitiikan haitallisia vaikutuksia, 
kuten köyhyyttä, työttömyyttä ja 
sosiaalista syrjäytymistä, mutta myös 
käsittelemään ja torjumaan niiden 
taustalla olevia syitä sekä edistämään 
kehitystä;
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Or. en

Tarkistus 136
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. pitää tässä yhteydessä valitettavana 
uusiutuvaa energiaa koskevan kehyksen 
täytäntöönpanon puutteellista edistymistä 
ja jatkuvia viivästyksiä; panee merkille, 
että Serbia on jäänyt jälkeen muista 
jäsenyyttä hakeneista maista uusiutuvien 
energialähteiden käytössä, ja toteaa 
olevansa huolissaan siitä, että Serbia ei 
onnistu saavuttamaan vuoden 2020 
uusiutuvaa energiaa koskevia 
tavoitteitaan; korostaa tarvetta 
avoimuuteen hallituksen 
kuulemismenettelyissä ja pitää 
valitettavana, että Serbian viranomaiset 
eivät ole ottaneet huomioon 
kansainvälisten rahoituslaitosten 
näkemyksiä sähkönhankintasopimusta 
hyväksyessään; vaatii Serbian tasavallan 
energiavirastoa julkistamaan 
tuontienergian hinnat;

Or. en

Tarkistus 137
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
18 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 c. pitää myönteisenä Serbian 
yhteistyötä entisen Jugoslavian alueen 
sotarikostuomioistuimen kanssa, sillä se 
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on johtanut kaikkien sotarikoksista 
epäiltyjen luovuttamiseen Haagiin 
oikeudenkäyntiä varten; kannustaa 
lisäämään yhteistyötä tuomioistuimen ja 
entisen Jugoslavian muiden tasavaltojen 
kanssa oikeuden saamiseksi uhreille ja 
heidän perheilleen;

Or. en

Tarkistus 138
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
18 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 c. pitää valitettavana, että ympäristön 
ja ilmastonmuutoksen aloilla on edistytty 
liian vähän, ja kehottaa Serbian 
viranomaisia hyväksymään nopeasti 
kattavan ilmastostrategian EU:n 
tavoitteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 139
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
18 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 d. kehottaa hallitusta noudattamaan 
suosituksia, jotka esitetään 
Etyjin/ODIHR:n (demokraattisten 
instituutioiden ja ihmisoikeuksien 
toimisto) toukokuussa 2012 julkaisemassa 
loppuraportissa paikallis- ja 
parlamenttivaaleista sekä ennenaikaisista 
presidentinvaaleista, sillä kansainvälisten 
standardien mukaan vaalilain muutokset 
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olisi tehtävä huomattavasti ennen 
mahdollisista vaaleista sopimista;

Or. en

Tarkistus 140
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
18 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 d. kehottaa Serbian viranomaisia 
parantamaan kuluttajansuojapolitiikkaa 
erityisesti yleistä elintarviketurvallisuutta 
koskevien periaatteiden ja kansallisen 
viitelaboratorion perustamisen osalta; 
pitää valitettavana, että muuntogeenisiä 
organismeja koskevaa lakia ei ole vielä 
saatettu yhdenmukaiseksi EU:n 
lainsäädännön kanssa; 

Or. en

Tarkistus 141
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
18 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 e. tukee edelleen Euroopan neuvoston 
parlamentaarisen yleiskokouksen 
joulukuussa 2010 julkaiseman raportin 
seurauksena perustettua 
erityistutkimusryhmää ja panee merkille, 
että se on edistynyt työssään; kehottaa 
Serbian, Kosovon ja naapurimaiden 
viranomaisia jatkamaan täysimääräistä 
yhteistyötään erityistutkimusryhmän 
kanssa sekä tukemaan sitä edelleen;
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Or. en

Tarkistus 142
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
18 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 f. tukee Belgradin kaupunginhallinnon 
kampanjaa, jonka tavoitteena on 
Belgradin hyväksyminen vuoden 2020 
Euroopan kulttuuripääkaupungiksi, ja 
kannustaa siihen liittyviä hankkeita, 
joiden tavoitteena on tuoda Belgrad ja 
Serbia kulttuurisesti lähemmäksi EU:ta 
erityisesti etnisten ryhmien 
rinnakkaiselon, monikulttuurisen 
ymmärryksen ja uskontojen välisen 
vuoropuhelun osalta;

Or. en


