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Amendement 1
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de conclusies van de Raad 
Algemene zaken van 11 december 2012 
inzake de uitbreiding en het stabilisatie-
en associatieproces,

Or. en

Amendement 2
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het Verdrag tot oprichting van de 
energiegemeenschap dat op 1 juli 2006 
van kracht werd en waarbij Servië 
ondertekenende partij is, en besluit 
D/2012/04/MC/EnC van de 
energiegemeenschap van 18 oktober 2012 
over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 
2009/28/EG betreffende energie uit 
hernieuwbare bronnen en houdende 
wijziging van artikel 20 van het Verdrag 
tot oprichting van de 
energiegemeenschap, waarin bindende 
streefdoelen zijn vastgesteld,

Or. en

Amendement 3
Jelko Kacin
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Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het Verdrag tot oprichting van de 
energiegemeenschap dat op 1 juli 2006 
van kracht werd en waarbij Servië 
ondertekenende partij is, en besluit 
D/2012/04/MC/EnC van de 
energiegemeenschap van 18 oktober 2012 
over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 
2009/28/EG betreffende energie uit 
hernieuwbare bronnen en houdende 
wijziging van artikel 20 van het Verdrag 
tot oprichting van de 
energiegemeenschap, waarin bindende 
streefdoelen zijn vastgesteld,

Or. en

Amendement 4
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn verslag over het 
begrotingsbeheer van de 
pretoetredingsmiddelen van de Europese 
Unie op het gebied van rechtsstelsels en 
de strijd tegen corruptie in de kandidaat-
en potentiële kandidaat-landen en zijn 
opmerkingen over Servië1,
__________________
1 P7_TA(2013)0434

Or. en
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Amendement 5
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de Europese 
Commissie en Servië op 25 september 
2013 zijn begonnen met de doorlichting 
van het acquis, te beginnen met hoofdstuk 
23 – justitie en de grondrechten;

Or. en

Amendement 6
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat Servië belangrijke 
stappen heeft ondernomen ter 
normalisering van de betrekkingen met 
Kosovo, hetgeen heeft geleid tot het eerste 
akkoord over de beginselen van de 
normalisering van 19 april 2013, en dat het 
zich inspanningen heeft getroost om in 
voldoende mate te voldoen aan de criteria 
en voorwaarden van het stabilisatie- en 
associatieproces; overwegende dat de 
toetredingsonderhandelingen een sterk 
instrument vormen voor de controle op de 
uitvoering van hervormingen;

B. overwegende dat Servië belangrijke 
stappen heeft ondernomen ter 
normalisering van de betrekkingen met 
Kosovo*, hetgeen heeft geleid tot het 
eerste akkoord over de beginselen van de 
normalisering van 19 april 2013, en dat het 
zich inspanningen heeft getroost om in 
voldoende mate te voldoen aan de criteria 
en voorwaarden van het stabilisatie- en 
associatieproces; overwegende dat de 
toetredingsonderhandelingen een sterk 
instrument vormen voor de controle op de 
uitvoering van hervormingen;
__________________
* Deze bepaling doet geen afbreuk aan de 
standpunten over de status en strookt met 
UNSCR 1244 en het advies van het 
Internationaal Gerechtshof over de 
onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.
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Or. en

Amendement 7
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de 
tenuitvoerlegging van het rechtskader 
voor de bescherming van minderheden 
volledig moet worden verzekerd, met 
name op het gebied van onderwijs, 
taalgebruik en toegang tot media en 
religieuze diensten in minderheidstalen;

Or. en

Amendement 8
Davor Ivo Stier

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de Commissie 
heeft benadrukt dat de economische 
governance van alle landen in de 
Westelijke Balkan moet worden versterkt;

Or. en

Amendement 9
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. is zeer ingenomen met het besluit van de 
Europese Raad van 28 juni om van start te 
gaan met de toetredingsonderhandelingen 
met Servië; is van mening dat de 
intergouvernementele conferentie EU-
Servië in december 2013 moet 
plaatsvinden, mits Servië voldoet aan de in 
de conclusies van de Raad vastgestelde 
criteria;

1. is zeer ingenomen met het besluit van de 
Europese Raad van 28 juni om van start te 
gaan met de toetredingsonderhandelingen 
met Servië; is van mening dat de 
intergouvernementele conferentie EU-
Servië moet plaatsvinden wanneer Servië 
voldoet aan de in de conclusies van de 
Raad vastgestelde criteria;

Or. hr

Amendement 10
Davor Ivo Stier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is zeer ingenomen met het besluit van de 
Europese Raad van 28 juni om van start te 
gaan met de toetredingsonderhandelingen 
met Servië; is van mening dat de 
intergouvernementele conferentie EU-
Servië in december 2013 moet 
plaatsvinden, mits Servië voldoet aan de in 
de conclusies van de Raad vastgestelde 
criteria;

1. is zeer ingenomen met het besluit van de 
Europese Raad van 28 juni om van start te 
gaan met de toetredingsonderhandelingen 
met Servië; is van mening dat de 
intergouvernementele conferentie EU-
Servië in december 2013 moet 
plaatsvinden, mits Servië volledig voldoet 
aan de in de conclusies van de Raad 
vastgestelde criteria;

Or. en

Amendement 11
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. juicht het toe dat de Servische regering 
zich duidelijk aan het Europese 
integratieproces heeft gecommitteerd; 
dringt er bij Servië op aan de systemische 
en sociaaleconomische hervormingen voort 
te zetten die het land in staat zullen stellen 
de verplichtingen van het lidmaatschap na 
te komen en effectief uit te voeren; dringt 
in het bijzonder aan op vooruitgang op de 
volgende terreinen: de rechtspraak, 
corruptiebestrijding, hervorming van de 
publieke sector, vrijheid van de media, 
bescherming van alle minderheden, 
structurele economische hervormingen, 
verbetering van het bedrijfsklimaat en een 
duurzaam beheer van de natuurlijke 
hulpbronnen;

2. juicht het toe dat de Servische regering 
zich duidelijk aan het Europese 
integratieproces heeft gecommitteerd en 
wijst erop dat hervormingen een 
belangrijke indicator blijven voor een 
geslaagde vooruitgang; dringt er bij Servië 
op aan de systemische en 
sociaaleconomische hervormingen voort te 
zetten die het land in staat zullen stellen de 
verplichtingen van het toekomstige
lidmaatschap na te komen en effectief uit te 
voeren; dringt in het bijzonder aan op 
hervormingen op alle terreinen van de 
rechtspraak, corruptiebestrijding, de 
publieke sector, vrijheid van de media, 
bescherming van alle minderheden, 
structurele economie, verbetering van het 
bedrijfsklimaat en een duurzaam beheer 
van de natuurlijke hulpbronnen;

Or. en

Amendement 12
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. juicht het toe dat de Servische regering 
zich duidelijk aan het Europese 
integratieproces heeft gecommitteerd; 
dringt er bij Servië op aan de systemische 
en sociaaleconomische hervormingen voort 
te zetten die het land in staat zullen stellen 
de verplichtingen van het lidmaatschap na 
te komen en effectief uit te voeren; dringt 
in het bijzonder aan op vooruitgang op de 
volgende terreinen: de rechtspraak, 
corruptiebestrijding, hervorming van de 
publieke sector, vrijheid van de media, 
bescherming van alle minderheden, 

2. juicht het toe dat de Servische regering 
zich duidelijk aan het Europese 
integratieproces heeft gecommitteerd; 
dringt er bij Servië op aan de systemische 
en sociaaleconomische hervormingen voort 
te zetten die het land in staat zullen stellen 
de verplichtingen van het lidmaatschap na 
te komen en effectief uit te voeren; dringt 
in het bijzonder aan op vooruitgang op de 
volgende terreinen: de rechtspraak, 
corruptiebestrijding, hervorming van de 
publieke sector, energiebeleid en met 
name energiebesparing en hernieuwbare 
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structurele economische hervormingen, 
verbetering van het bedrijfsklimaat en een 
duurzaam beheer van de natuurlijke 
hulpbronnen;

energiebronnen, vrijheid van de media, 
bescherming van alle minderheden, 
structurele economische hervormingen, 
verbetering van het bedrijfsklimaat en een 
duurzaam beheer van de natuurlijke 
hulpbronnen;

Or. en

Amendement 13
Davor Ivo Stier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. juicht het toe dat de Servische regering 
zich duidelijk aan het Europese 
integratieproces heeft gecommitteerd; 
dringt er bij Servië op aan de systemische 
en sociaaleconomische hervormingen voort 
te zetten die het land in staat zullen stellen 
de verplichtingen van het lidmaatschap na 
te komen en effectief uit te voeren; dringt 
in het bijzonder aan op vooruitgang op de 
volgende terreinen: de rechtspraak, 
corruptiebestrijding, hervorming van de 
publieke sector, vrijheid van de media, 
bescherming van alle minderheden, 
structurele economische hervormingen, 
verbetering van het bedrijfsklimaat en een 
duurzaam beheer van de natuurlijke 
hulpbronnen;

2. juicht het toe dat de Servische regering 
zich duidelijk aan het Europese 
integratieproces heeft gecommitteerd; 
dringt er bij Servië op aan de systemische 
en sociaaleconomische hervormingen voort 
te zetten die het land in staat zullen stellen 
de verplichtingen van het lidmaatschap na 
te komen en effectief uit te voeren; dringt 
in het bijzonder aan op vooruitgang op de 
volgende terreinen: de rechtspraak, 
corruptiebestrijding, hervorming van de 
publieke sector, democratisch toezicht op 
de sectoren defensie en veiligheid, vrijheid 
van de media, bescherming van alle 
minderheden, structurele economische 
hervormingen, verbetering van het 
bedrijfsklimaat en een duurzaam beheer 
van de natuurlijke hulpbronnen;

Or. en

Amendement 14
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. juicht het toe dat de Servische regering 
zich duidelijk aan het Europese 
integratieproces heeft gecommitteerd; 
dringt er bij Servië op aan de systemische 
en sociaaleconomische hervormingen voort 
te zetten die het land in staat zullen stellen 
de verplichtingen van het lidmaatschap na 
te komen en effectief uit te voeren; dringt 
in het bijzonder aan op vooruitgang op de 
volgende terreinen: de rechtspraak, 
corruptiebestrijding, hervorming van de 
publieke sector, vrijheid van de media, 
bescherming van alle minderheden, 
structurele economische hervormingen, 
verbetering van het bedrijfsklimaat en een 
duurzaam beheer van de natuurlijke 
hulpbronnen;

2. juicht het toe dat de Servische regering 
zich duidelijk aan het Europese 
integratieproces heeft gecommitteerd; 
dringt er bij Servië op aan de systemische 
en sociaaleconomische hervormingen voort 
te zetten die het land in staat zullen stellen 
de verplichtingen van het lidmaatschap na 
te komen en effectief uit te voeren; dringt 
in het bijzonder aan op vooruitgang op de 
volgende terreinen: de rechtspraak, 
inspanningen op het gebied van 
corruptiebestrijding, hervorming van de 
publieke sector, vrijheid van de media, 
bescherming van alle minderheden, 
structurele economische hervormingen, 
verbetering van het bedrijfsklimaat en een 
duurzaam beheer van de natuurlijke 
hulpbronnen;

Or. en

Amendement 15
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. juicht het toe dat de Servische regering 
zich duidelijk aan het Europese 
integratieproces heeft gecommitteerd; 
dringt er bij Servië op aan de systemische 
en sociaaleconomische hervormingen voort 
te zetten die het land in staat zullen stellen 
de verplichtingen van het lidmaatschap na 
te komen en effectief uit te voeren; dringt 
in het bijzonder aan op vooruitgang op de 
volgende terreinen: de rechtspraak, 
corruptiebestrijding, hervorming van de 
publieke sector, vrijheid van de media, 
bescherming van alle minderheden, 
structurele economische hervormingen, 

2. juicht het toe dat de Servische regering 
zich duidelijk aan het Europese 
integratieproces heeft gecommitteerd; 
dringt er bij Servië op aan de systemische 
en sociaaleconomische hervormingen voort 
te zetten die het land in staat zullen stellen 
de verplichtingen van het lidmaatschap na 
te komen en effectief uit te voeren; dringt 
in het bijzonder aan op vooruitgang op de 
volgende terreinen: de rechtspraak, 
corruptiebestrijding, hervorming van de 
publieke sector, vrijheid van de media, 
bescherming van alle minderheden en 
kwetsbare groepen, structurele 
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verbetering van het bedrijfsklimaat en een 
duurzaam beheer van de natuurlijke 
hulpbronnen;

economische hervormingen, verbetering 
van het bedrijfsklimaat en een duurzaam 
beheer van de natuurlijke hulpbronnen;

Or. en

Amendement 16
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. juicht het toe dat de Servische regering 
zich duidelijk aan het Europese 
integratieproces heeft gecommitteerd; 
dringt er bij Servië op aan de systemische 
en sociaaleconomische hervormingen voort 
te zetten die het land in staat zullen stellen 
de verplichtingen van het lidmaatschap na 
te komen en effectief uit te voeren; dringt 
in het bijzonder aan op vooruitgang op de 
volgende terreinen: de rechtspraak, 
corruptiebestrijding, hervorming van de 
publieke sector, vrijheid van de media, 
bescherming van alle minderheden, 
structurele economische hervormingen, 
verbetering van het bedrijfsklimaat en een 
duurzaam beheer van de natuurlijke 
hulpbronnen;

2. juicht het toe dat de Servische regering 
zich duidelijk aan het Europese 
integratieproces heeft gecommitteerd; 
dringt er bij Servië op aan de systemische 
en sociaaleconomische hervormingen voort 
te zetten die het land in staat zullen stellen 
de verplichtingen van het lidmaatschap na 
te komen en effectief uit te voeren; dringt 
in het bijzonder aan op vooruitgang op de 
volgende terreinen: de rechtspraak, 
corruptiebestrijding, hervorming van de 
publieke sector, vrijheid van de media, 
bescherming van alle minderheden en hun 
grondrechten, structurele economische 
hervormingen, verbetering van het 
bedrijfsklimaat en een duurzaam beheer 
van de natuurlijke hulpbronnen;

Or. en

Amendement 17
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. juicht het toe dat de Servische regering 2. juicht het toe dat de Servische regering 
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zich duidelijk aan het Europese 
integratieproces heeft gecommitteerd; 
dringt er bij Servië op aan de systemische 
en sociaaleconomische hervormingen voort 
te zetten die het land in staat zullen stellen 
de verplichtingen van het lidmaatschap na 
te komen en effectief uit te voeren; dringt 
in het bijzonder aan op vooruitgang op de 
volgende terreinen: de rechtspraak, 
corruptiebestrijding, hervorming van de 
publieke sector, vrijheid van de media, 
bescherming van alle minderheden, 
structurele economische hervormingen, 
verbetering van het bedrijfsklimaat en een 
duurzaam beheer van de natuurlijke 
hulpbronnen;

zich duidelijk aan het Europese 
integratieproces heeft gecommitteerd; 
dringt er bij Servië op aan de systemische 
en sociaaleconomische hervormingen voort 
te zetten die het land in staat zullen stellen 
de verplichtingen van het lidmaatschap na 
te komen en effectief uit te voeren; dringt 
in het bijzonder aan op vooruitgang op de 
volgende terreinen: de rechtspraak, 
corruptiebestrijding, hervorming van de 
publieke sector, vrijheid van de media, 
bescherming van alle minderheden, 
structurele economische hervormingen, 
sociale dialoog, verbetering van het 
bedrijfsklimaat en een duurzaam beheer 
van de natuurlijke hulpbronnen;

Or. en

Amendement 18
Takis Hadjigeorgiou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. onderstreept het belang van de 
dialoog met Belgrado; benadrukt dat een 
eventuele overeenkomst moet stroken met 
VN-resolutie 1244/99 en het 
internationale recht moet eerbiedigen;

Or. en

Amendement 19
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. is verheugd over de inwerkingtreding 
van de stabilisatie- en 
associatieovereenkomst op 1 september;

3. is verheugd over de inwerkingtreding 
van de stabilisatie- en 
associatieovereenkomst op 1 september en 
de eerste stabilisatie- en associatieraad die 
op 21 oktober 2013 werd bijeengeroepen;
benadrukt dat de inwerkingtreding van de 
SAO een belangrijke stap vormt in het
Europese integratieproces van Servië en 
de EU en Servië een algemeen kader 
verschaft om hun samenwerking te 
vernauwen met betrekking tot politieke 
criteria, een toenadering van het acquis 
en de voorbereiding van de toekomstige 
deelname van Servië aan de interne 
markt;

Or. en

Amendement 20
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is verheugd over de inwerkingtreding 
van de stabilisatie- en 
associatieovereenkomst op 1 september;

3. is verheugd over de inwerkingtreding 
van de stabilisatie- en 
associatieovereenkomst op 1 september; 
spoort alle betrokken partijen ertoe aan 
om op een verantwoordelijke manier 
samen te werken;

Or. en

Amendement 21
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. is verheugd over het eerste akkoord over 
de beginselen van de normalisering dat op 
19 april 2013 is bereikt in een dialoog op 
hoog niveau tussen de premiers van Servië 
en Kosovo en dat het pad heeft geëffend 
voor verdere stappen in het Europese 
integratieproces van Servië en Kosovo; is 
verheugd over de stappen die beide zijden 
tot dusverre hebben ondernomen ter 
uitvoering van het akkoord, en moedigt de 
autoriteiten aan de uitvoering van het 
akkoord te goeder trouw en volgens 
schema voort te zetten; juicht de akkoorden 
toe die op 8 september via overleg zijn 
bereikt over telecommunicatie en energie;

4. is verheugd over het eerste akkoord over 
de beginselen van de normalisering dat op 
19 april 2013 is bereikt in een dialoog op 
hoog niveau tussen de premiers van Servië 
en Kosovo en dat het pad heeft geëffend 
voor verdere stappen in het Europese 
integratieproces van Servië; is verheugd 
over de stappen die beide zijden tot 
dusverre hebben ondernomen ter 
uitvoering van het akkoord, en moedigt de 
autoriteiten aan de uitvoering van het 
akkoord te goeder trouw en volgens 
schema voort te zetten; juicht de akkoorden 
toe die op 8 september via overleg zijn 
bereikt over telecommunicatie en energie;

Or. en

Amendement 22
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is verheugd over het eerste akkoord over 
de beginselen van de normalisering dat op 
19 april 2013 is bereikt in een dialoog op 
hoog niveau tussen de premiers van Servië 
en Kosovo en dat het pad heeft geëffend 
voor verdere stappen in het Europese 
integratieproces van Servië en Kosovo; is 
verheugd over de stappen die beide zijden 
tot dusverre hebben ondernomen ter 
uitvoering van het akkoord, en moedigt de 
autoriteiten aan de uitvoering van het 
akkoord te goeder trouw en volgens 
schema voort te zetten; juicht de akkoorden 
toe die op 8 september via overleg zijn 
bereikt over telecommunicatie en energie;

4. is verheugd over het eerste akkoord over 
de beginselen van de normalisering dat op 
19 april 2013 is bereikt in een dialoog op 
hoog niveau tussen de premiers van Servië 
en Kosovo en dat het pad heeft geëffend 
voor verdere stappen in het Europese 
integratieproces van Servië en Kosovo;
betreurt evenwel dat de overeenkomst er 
niet in is geslaagd om vrouwen te 
betrekken bij de dialoog en om VN-
resolutie 1325 toe te passen; is verheugd 
over de stappen die beide zijden tot 
dusverre hebben ondernomen ter 
uitvoering van het akkoord, en moedigt de 
autoriteiten aan de uitvoering van het 
akkoord te goeder trouw en volgens 
schema voort te zetten; juicht de akkoorden 
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toe die op 8 september via overleg zijn 
bereikt over telecommunicatie en energie;

Or. en

Amendement 23
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is verheugd over het eerste akkoord over 
de beginselen van de normalisering dat op 
19 april 2013 is bereikt in een dialoog op 
hoog niveau tussen de premiers van Servië 
en Kosovo en dat het pad heeft geëffend 
voor verdere stappen in het Europese 
integratieproces van Servië en Kosovo; is 
verheugd over de stappen die beide zijden 
tot dusverre hebben ondernomen ter 
uitvoering van het akkoord, en moedigt de 
autoriteiten aan de uitvoering van het 
akkoord te goeder trouw en volgens 
schema voort te zetten; juicht de akkoorden 
toe die op 8 september via overleg zijn 
bereikt over telecommunicatie en energie;

4. is verheugd over het eerste akkoord over 
de beginselen van de normalisering dat op 
19 april 2013 is bereikt in een dialoog op 
hoog niveau tussen de premiers van Servië 
en Kosovo en dat het pad heeft geëffend 
voor verdere stappen in het Europese 
integratieproces van Servië en Kosovo; is 
verheugd over de stappen die beide zijden 
tot dusverre hebben ondernomen ter 
uitvoering van het akkoord, en moedigt de 
autoriteiten aan de uitvoering van het 
akkoord te goeder trouw en volgens 
schema voort te zetten; juicht de akkoorden 
toe die op 8 september via overleg zijn 
bereikt over telecommunicatie en energie; 
dringt er bij beide zijden op aan om het 
probleem van vermiste personen te blijven 
aanpakken en is in dat opzicht ingenomen 
met de eerste resultaten die zijn bereikt in 
het kader van de door het Rode Kruis 
voorgezeten werkgroep rond vermiste 
personen; merkt op dat er verdere, 
voortgezette inspanningen moeten worden 
geleverd door de Servische en de 
Kosovaarse leiders om de Servische 
minderheid in de Kosovaarse samenleving 
te integreren en de etnische Albanese en 
Servische gemeenschappen dichter bij 
elkaar te brengen;

Or. en
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Amendement 24
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is verheugd over het eerste akkoord over 
de beginselen van de normalisering dat op 
19 april 2013 is bereikt in een dialoog op 
hoog niveau tussen de premiers van Servië 
en Kosovo en dat het pad heeft geëffend 
voor verdere stappen in het Europese 
integratieproces van Servië en Kosovo; is 
verheugd over de stappen die beide zijden 
tot dusverre hebben ondernomen ter 
uitvoering van het akkoord, en moedigt de 
autoriteiten aan de uitvoering van het 
akkoord te goeder trouw en volgens 
schema voort te zetten; juicht de akkoorden 
toe die op 8 september via overleg zijn 
bereikt over telecommunicatie en energie;

4. is verheugd over het eerste akkoord over 
de beginselen van de normalisering dat op 
19 april 2013 is bereikt in een dialoog op 
hoog niveau tussen de premiers van Servië 
en Kosovo en dat het pad heeft geëffend 
voor verdere stappen in het Europese 
integratieproces van Servië en Kosovo; is 
verheugd over de stappen die beide zijden 
tot dusverre hebben ondernomen ter 
uitvoering van het akkoord, en moedigt de 
autoriteiten aan de uitvoering van het 
akkoord te goeder trouw en volgens 
schema voort te zetten; juicht de akkoorden 
toe die op 8 september via overleg zijn 
bereikt over telecommunicatie en energie; 
verzoekt in het bijzonder zowel Servië als 
Kosovo om actief en constructief samen te 
werken met EULEX met het oog op de 
tenuitvoerlegging van de overeenkomst 
over wederzijdse juridische bijstand om 
het toenemende aantal verzoeken met 
betrekking tot eigendommen in Kosovo te 
verwerken; verzoekt beide zijden om deze 
constructieve aanpak te handhaven 
wanneer zij het eens moeten worden over 
de controversiële en gevoelige punten die 
nog moeten worden uitgewerkt en 
overeengekomen;

Or. en

Amendement 25
Nadezhda Neynsky
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is verheugd over het eerste akkoord over 
de beginselen van de normalisering dat op 
19 april 2013 is bereikt in een dialoog op 
hoog niveau tussen de premiers van Servië 
en Kosovo en dat het pad heeft geëffend 
voor verdere stappen in het Europese 
integratieproces van Servië en Kosovo; is 
verheugd over de stappen die beide zijden 
tot dusverre hebben ondernomen ter 
uitvoering van het akkoord, en moedigt de 
autoriteiten aan de uitvoering van het 
akkoord te goeder trouw en volgens 
schema voort te zetten; juicht de akkoorden 
toe die op 8 september via overleg zijn 
bereikt over telecommunicatie en energie;

4. is verheugd over het eerste akkoord over 
de beginselen van de normalisering dat op 
19 april 2013 is bereikt in een dialoog op 
hoog niveau tussen de premiers van Servië 
en Kosovo en dat het pad heeft geëffend 
voor verdere stappen in het Europese 
integratieproces van Servië en Kosovo; is 
verheugd over de stappen die beide zijden 
tot dusverre hebben ondernomen ter 
uitvoering van het akkoord, en moedigt de 
autoriteiten aan de uitvoering van het 
akkoord te goeder trouw en volgens 
schema voort te zetten; juicht de akkoorden 
toe die op 8 september via overleg zijn 
bereikt over telecommunicatie en energie; 
verzoekt beide zijden om alle 
overeenkomsten die reeds zijn bereikt in 
het kader van de dialoog tussen Belgrado 
en Pristina volledig toe te passen;

Or. en

Amendement 26
Charles Tannock

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt dat de EU en de 
internationale gemeenschap Servië niet te 
sterk onder druk mogen zetten in de 
betrekkingen met Kosovo; herhaalt met 
name dat het koppelen van elk hoofdstuk 
van de toetredingsonderhandelingen van 
Servië aan Kosovo de Servische politieke 
leiders en de bevolking in het algemeen 
kan vervreemden en de politieke 
vooruitgang zelfs kan afremmen; roept de 
Commissie daarom op om te kiezen voor 
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een constructieve en pragmatische 
aanpak, waarin rekening wordt gehouden 
met het feit dat Servië via 
onderhandelingen probeert om de 
betrekkingen met Kosovo te normaliseren, 
maar waarin ook wordt erkend dat dit 
proces kwetsbaar is en traag verloopt, en 
bijgevolg de kans moet krijgen om 
geleidelijk aan en met inachtneming van 
de interne politieke overwegingen tot 
ontwikkeling te komen;

Or. en

Amendement 27
Adrian Severin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het cruciale belang van de 
op 3 november in Kosovo te houden 
gemeenteraadsverkiezingen, die de 
lakmoesproef vormen voor de vooruitgang 
die bij de normalisering van de 
betrekkingen tussen Belgrado en Pristina 
is geboekt; moedigt de autoriteiten in
Belgrado aan om te goeder trouw het 
gesprek aan te gaan met de Servische 
gemeenschap in heel Kosovo en niet ten 
behoeve van een bepaalde kandidatenlijst 
campagne te voeren, maar zich te 
concentreren op het vergroten van de 
opkomst van de lokale Serviërs bij de 
verkiezingen

Schrappen

Or. en

Amendement 28
Maria Eleni Koppa
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het cruciale belang van de 
op 3 november in Kosovo te houden 
gemeenteraadsverkiezingen, die de 
lakmoesproef vormen voor de vooruitgang 
die bij de normalisering van de 
betrekkingen tussen Belgrado en Pristina 
is geboekt; moedigt de autoriteiten in 
Belgrado aan om te goeder trouw het 
gesprek aan te gaan met de Servische 
gemeenschap in heel Kosovo en niet ten 
behoeve van een bepaalde kandidatenlijst 
campagne te voeren, maar zich te 
concentreren op het vergroten van de 
opkomst van de lokale Serviërs bij de 
verkiezingen

Schrappen

Or. en

Amendement 29
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het cruciale belang van de 
op 3 november in Kosovo te houden 
gemeenteraadsverkiezingen, die de 
lakmoesproef vormen voor de vooruitgang 
die bij de normalisering van de 
betrekkingen tussen Belgrado en Pristina 
is geboekt; moedigt de autoriteiten in 
Belgrado aan om te goeder trouw het 
gesprek aan te gaan met de Servische 
gemeenschap in heel Kosovo en niet ten 
behoeve van een bepaalde kandidatenlijst 
campagne te voeren, maar zich te 
concentreren op het vergroten van de 
opkomst van de lokale Serviërs bij de 

5. is ingenomen met de eerste Kosovaarse 
gemeenteraadsverkiezingen die op 3 
november in heel het land zijn gehouden 
en met name met de bijzonder zichtbare 
opkomst in overheersend Servische 
gemeenten ten zuiden van de rivier Ibar 
als essentiële stap in de 
gemeenschapsvorming in Servische 
gemeenten; veroordeelt het geweld en de 
aanhoudende intimidatie in gemeenten in 
Noord-Mitrovica and Zvečan en dringt er 
bij de Servische overheid op aan om er 
alles aan te doen om de daders van geweld 
voor het gerecht te brengen; merkt op dat 
er meer waakzaamheid nodig is om het 
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verkiezingen; netwerk voor georganiseerde misdaad en 
de banden van dat netwerk met de 
plaatselijke politieke elite te doorbreken 
en de rechtsstaat in het noorden van 
Kosovo te herstellen; is van mening dat de 
verkiezingen in Noord-Mitrovica moeten 
worden overgedaan, aangezien de 
kiesbureaus vroeger moesten sluiten 
vanwege het geweld; is ingenomen met 
het standpunt van de Servische politieke 
leiders die etnische Serviërs in Kosovo 
actief hebben aangespoord om deel te 
nemen aan de verkiezingen, maar merkt 
tegelijkertijd op dat Belgrado het politieke 
pluralisme in de Servische 
gemeenschappen in Kosovo niet mag 
verstikken door campagne te voeren 
namens een specifieke partij of kieslijst;

Or. en

Amendement 30
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het cruciale belang van de op 
3 november in Kosovo te houden 
gemeenteraadsverkiezingen, die de 
lakmoesproef vormen voor de vooruitgang 
die bij de normalisering van de 
betrekkingen tussen Belgrado en Pristina 
is geboekt; moedigt de autoriteiten in 
Belgrado aan om te goeder trouw het 
gesprek aan te gaan met de Servische 
gemeenschap in heel Kosovo en niet ten 
behoeve van een bepaalde kandidatenlijst 
campagne te voeren, maar zich te 
concentreren op het vergroten van de 
opkomst van de lokale Serviërs bij de 
verkiezingen

5. benadrukt het cruciale belang van de op 
3 november in Kosovo te houden 
gemeenteraadsverkiezingen als essentieel 
element van de tenuitvoerlegging van de 
overeenkomst van 19 april; is ingenomen 
met de inspanningen van Belgrado en 
Pristina om ervoor te zorgen dat de 
verkiezingen op een vreedzame manier en 
in overeenstemming met de democratische 
normen zouden verlopen; is eveneens 
ingenomen met de actieve deelname van 
de Kosovaarse bevolking, waaronder de 
Kosovaarse Serviërs, aan deze 
verkiezingen; veroordeelt de aanvallen op 
een aantal kiesbureaus in het noorden 
van Mitrovica, waarbij 
verkiezingsambtenaren en kiezers fysiek 
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werden bedreigd, en de vernietiging van 
verkiezingsmateriaal en roept op om deze 
daden grondig te onderzoeken; neemt in 
dit verband nota van de verklaring van de 
Servische minister die verantwoordelijk is 
voor Kosovo-Metohija dat de Servische 
burgers die de rellen hadden uitgelokt en 
de verkiezingen belemmerden ter 
verantwoording zouden worden geroepen 
voor hun daden;

Or. en

Amendement 31
Adam Bielan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het cruciale belang van de op 
3 november in Kosovo te houden
gemeenteraadsverkiezingen, die de 
lakmoesproef vormen voor de vooruitgang 
die bij de normalisering van de 
betrekkingen tussen Belgrado en Pristina is 
geboekt; moedigt de autoriteiten in 
Belgrado aan om te goeder trouw het 
gesprek aan te gaan met de Servische 
gemeenschap in heel Kosovo en niet ten 
behoeve van een bepaalde kandidatenlijst 
campagne te voeren, maar zich te 
concentreren op het vergroten van de 
opkomst van de lokale Serviërs bij de 
verkiezingen;

5. benadrukt het cruciale belang van de op 
3 november in Kosovo gehouden
gemeenteraadsverkiezingen, die de 
lakmoesproef zijn voor de vooruitgang die 
bij de normalisering van de betrekkingen 
tussen Belgrado en Pristina is geboekt; 
veroordeelt de aanvallen op kandidaten en 
stembureaus in het noordelijk deel van 
Kosovo en de pogingen tot intimidatie van 
de burgers die hun stem wilden 
uitbrengen;

Or. pl

Amendement 32
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5



PE522.953v01-00 22/91 AM\1009021NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het cruciale belang van de op 
3 november in Kosovo te houden 
gemeenteraadsverkiezingen, die de 
lakmoesproef vormen voor de vooruitgang 
die bij de normalisering van de 
betrekkingen tussen Belgrado en Pristina is 
geboekt; moedigt de autoriteiten in 
Belgrado aan om te goeder trouw het 
gesprek aan te gaan met de Servische 
gemeenschap in heel Kosovo en niet ten 
behoeve van een bepaalde kandidatenlijst 
campagne te voeren, maar zich te 
concentreren op het vergroten van de 
opkomst van de lokale Serviërs bij de 
verkiezingen;

5. benadrukt het cruciale belang van de op 
3 november in Kosovo te houden 
gemeenteraadsverkiezingen, die de 
lakmoesproef vormen voor de vooruitgang 
die bij de normalisering van de 
betrekkingen tussen Belgrado en Pristina is 
geboekt; moedigt de autoriteiten in 
Belgrado aan om een verantwoordelijke 
houding aan te nemen in kwesties die de 
Servische gemeenschap in heel Kosovo 
aanbelangen en niet ten behoeve van een 
bepaalde kandidatenlijst campagne te 
voeren, maar zich te concentreren op het 
vergroten van de opkomst van de lokale 
Serviërs bij de verkiezingen;

Or. hr

Amendement 33
Knut Fleckenstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het cruciale belang van de op 
3 november in Kosovo te houden 
gemeenteraadsverkiezingen, die de 
lakmoesproef vormen voor de vooruitgang 
die bij de normalisering van de 
betrekkingen tussen Belgrado en Pristina is 
geboekt; moedigt de autoriteiten in 
Belgrado aan om te goeder trouw het 
gesprek aan te gaan met de Servische 
gemeenschap in heel Kosovo en niet ten 
behoeve van een bepaalde kandidatenlijst 
campagne te voeren, maar zich te 
concentreren op het vergroten van de 
opkomst van de lokale Serviërs bij de 
verkiezingen; 

5. benadrukt het cruciale belang van de op 
3 november in Kosovo te houden 
gemeenteraadsverkiezingen, die de 
lakmoesproef vormen voor de vooruitgang 
die bij de normalisering van de 
betrekkingen tussen Belgrado en Pristina is 
geboekt; moedigt de autoriteiten in 
Belgrado aan om te goeder trouw het 
gesprek aan te gaan met de Servische 
gemeenschap in heel Kosovo en niet ten 
behoeve van een bepaalde kandidatenlijst 
campagne te voeren, maar zich te 
concentreren op het vergroten van de 
opkomst van de lokale Serviërs bij de 
verkiezingen; betreurt dat het 
verkiezingsproces in drie stemlokalen in 
Noord-Kosovo vanwege gewelddaden 
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moest worden stopgezet; is echter 
verheugd dat Servië en Kosovo het erover 
eens zijn dat de 
gemeenteraadsverkiezingen in deze drie 
stemlokalen moeten worden overgedaan;

Or. de

Amendement 34
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. spoort de Servische regering ertoe 
aan om alles in het werk te stellen om een 
vreedzamere stembusgang te bevorderen 
bij de verwachte herhaling van de 
verkiezingen in Noord-Kosovo, 
bijvoorbeeld door te verhinderen dat 
bekende nationalistische relschoppers in 
de aanloop naar de verkiezingsdag 
Kosovo binnenkomen uit Servië, of zelfs 
door de grenzen te sluiten;

Or. en

Amendement 35
Adrian Severin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is bezorgd over de lage opkomst en 
het geweld in Noord-Kosovo tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen in heel 
Kosovo op 3 november en is van mening 
dat dit een duidelijke indicatie is van het 
verzet van de Serviërs in het noorden van 
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Kosovo tegen integratie in de rest van 
Kosovo; is van mening dat de hierboven 
vermelde feiten wijzen op het gebrek aan 
een draagvlak voor de oplossing die uit 
hoofde van de door de EU bemiddelde 
overeenkomst over de Servische bevolking 
in het noorden van Kosovo werd opgelegd 
en op de onhoudbaarheid van een 
bestuursorganisatie op basis van etnische 
gronden; verzoekt de EU daarom om op 
zoek te gaan naar een haalbare oplossing 
om de samenhang van de Kosovaarse 
samenleving binnen een duurzame 
Kosovaarse staat te verzekeren;

Or. en

Amendement 36
Maria Eleni Koppa, Libor Rouček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is ingenomen met het relatief goede 
verloop van de 
gemeenteraadsverkiezingen in Kosovo, 
dat in de voorlopige verklaring van de 
EU-verkiezingswaarnemingsmissie werd 
beschouwd als een belangrijke stap 
vooruit in het normalisatieproces; is 
ingenomen met de hoge opkomst van 
kiezers uit beide gemeenschappen in een 
aantal gemeenten in Kosovo; veroordeelt 
de gewelddadige incidenten aan 
kiesbureaus in het noorden van Mitrovica 
ten stelligste en dringt erop aan om deze 
zaak snel en grondig te onderzoeken; 
verzoekt alle betrokken partijen om een 
voor iedereen aanvaardbare oplossing te 
zoeken om de integriteit van het 
verkiezingsproces te waarborgen; 

Or. en
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Amendement 37
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. beklemtoont dat er transparant moet 
worden gecommuniceerd over de 
resultaten van de dialoog tussen Belgrado 
en Pristina en dat de betreffende 
parlementen en maatschappelijke 
organisaties bij het uitvoeringsproces 
moeten worden betrokken; benadrukt in dit 
verband dat de Servische en Kosovaarse 
onderhandelaars vertrouwen bij het publiek 
moeten kweken en de burgers moeten 
raadplegen;

6. beklemtoont dat er transparanter moet 
worden gecommuniceerd over de 
resultaten van de dialoog tussen Belgrado 
en Pristina en dat de betreffende 
parlementen en maatschappelijke 
organisaties bij het uitvoeringsproces 
moeten worden betrokken; benadrukt in dit 
verband dat de Servische en Kosovaarse 
onderhandelaars vertrouwen bij het publiek 
moeten kweken en de burgers de hand 
moeten reiken;

Or. en

Amendement 38
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. beklemtoont dat er transparant moet 
worden gecommuniceerd over de 
resultaten van de dialoog tussen Belgrado 
en Pristina en dat de betreffende 
parlementen en maatschappelijke 
organisaties bij het uitvoeringsproces 
moeten worden betrokken; benadrukt in dit 
verband dat de Servische en Kosovaarse 
onderhandelaars vertrouwen bij het publiek 
moeten kweken en de burgers moeten 
raadplegen;

6. beklemtoont dat er transparant moet 
worden gecommuniceerd over de 
resultaten van de dialoog tussen Belgrado 
en Pristina en dat de betreffende 
parlementen en maatschappelijke 
organisaties bij het uitvoeringsproces 
moeten worden betrokken; benadrukt in dit 
verband dat de Servische en Kosovaarse 
onderhandelaars vertrouwen bij het publiek 
moeten kweken en de burgers – zowel 
vrouwen als mannen – moeten raadplegen;

Or. en
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Amendement 39
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. beklemtoont dat er transparant moet 
worden gecommuniceerd over de 
resultaten van de dialoog tussen Belgrado 
en Pristina en dat de betreffende 
parlementen en maatschappelijke 
organisaties bij het uitvoeringsproces 
moeten worden betrokken; benadrukt in dit 
verband dat de Servische en Kosovaarse 
onderhandelaars vertrouwen bij het publiek 
moeten kweken en de burgers moeten 
raadplegen;

6. beklemtoont dat er transparant moet 
worden gecommuniceerd over de
resultaten van de dialoog tussen Belgrado 
en Pristina en dat de betreffende 
parlementen en maatschappelijke 
organisaties bij het uitvoeringsproces 
moeten worden betrokken; benadrukt in dit 
verband dat de Servische en Kosovaarse 
onderhandelaars vertrouwen bij het publiek 
moeten kweken en de burgers moeten 
raadplegen; verzoekt de Servische 
autoriteiten in Belgrado, Mitrovica en ten 
zuiden van de Ibar om meer inspanningen 
te leveren om de interactie tussen 
Kosovaarse Serviërs en Albanezen binnen 
de gemeenschap te bevorderen, met name 
door scholen en gemeenschapscentra aan 
te moedigen om de Albanese taal te 
onderwijzen; benadrukt dat Kosovaarse 
Albanezen ook duidelijk moeten worden 
aangemoedigd om meer in contact te 
treden met de Servische gemeenschap om 
hen heen en om de Servische taal te leren, 
aangezien dit van essentieel belang is voor 
de integratie van de Servische 
gemeenschap in de Kosovaarse 
samenleving, de toekomstige dialoog en 
het bestuur van beide gemeenschappen;

Or. en

Amendement 40
Marije Cornelissen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de Servische autoriteiten in 
Belgrado, Mitrovica en ten zuiden van de 
Ibar om meer inspanningen te leveren om 
de interactie tussen Kosovaarse Serviërs 
en Albanezen binnen de gemeenschap te 
bevorderen, met name door scholen en 
gemeenschapscentra aan te moedigen om 
de Albanese taal te onderwijzen; 
benadrukt dat Kosovaarse Albanezen ook 
duidelijk moeten worden aangemoedigd 
om meer in contact te treden met de 
Servische gemeenschap om hen heen en 
om de Servische taal te leren, aangezien 
dit van essentieel belang is voor de 
toekomstige dialoog en het bestuur van 
beide gemeenschappen;

Or. en

Amendement 41
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. betreurt de aanhoudende problemen 
waarmee EU-burgers die Servië willen 
binnengaan vanuit Kosovo en Servië 
vervolgens willen verlaten om naar een 
derde land te reizen worden 
geconfronteerd vanwege de niet-
erkenning van de Kosovaarse 
buitengrenzen door Servië en de bewering 
van Servië dat een eerste inreis in Kosovo 
gelijkstaat aan een illegale inreis in 
Servië; betreurt voorts dat de Servische 
grenspolitie de Kosovaarse stempels in 
buitenlandse paspoorten nietig verklaart 
door er een nieuwe stempel overheen te 
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zetten; spoort Servië aan om zulk beleid te 
heroverwegen als duidelijke maatregel om 
vertrouwen te scheppen, wat noodzakelijk 
is om de betrekkingen met Kosovo te 
normaliseren, en als concrete manier om 
de verdere EU-integratie te bevorderen in 
de geest van het vrije verkeer;

Or. en

Amendement 42
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quater. verzoekt de Servische 
autoriteiten en die van de buurlanden om 
blijk te geven van goede wil en hun 
volledige medewerking en steun te 
verlenen aan de speciale 
onderzoekstaskforce die werd opgericht 
naar aanleiding van het verslag van de 
Parlementaire Vergadering van de Raad 
van Europa van december 2010 en pleit 
ervoor om de werkzaamheden van de 
taskforce te bespoedigen;

Or. en

Amendement 43
Davor Ivo Stier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. waardeert de constructieve benadering 
van de Servische regering ten aanzien van 
de betrekkingen met de buurlanden; wijst 

7. verzoekt de Servische regering om het 
beleid voor regionale samenwerking en 
verzoening voort te zetten en verder te 
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er nogmaals op dat regionale 
samenwerking en verzoening alsmede de 
oplossing van de bilaterale vraagstukken 
met buurlanden van vitaal belang zijn voor 
het welslagen van de Servische integratie 
in de EU; spoort de autoriteiten aan nauw 
samen te werken met de landen van ex-
Joegoslavië om alle nog onopgeloste 
problemen met betrekking tot 
rechtsopvolging op te lossen;

versterken, bijvoorbeeld via de 
tenuitvoerlegging van 
normalisatieovereenkomsten met 
buurlanden; wijst er nogmaals op dat het 
belangrijk is om oplossingen te vinden 
voor de bilaterale vraagstukken met 
buurlanden voor het welslagen van de 
Servische integratie in de EU; spoort de 
autoriteiten aan nauw samen te werken met 
de landen van ex-Joegoslavië om alle nog 
onopgeloste problemen met betrekking tot 
rechtsopvolging op te lossen;

Or. en

Amendement 44
Tonino Picula
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. waardeert de constructieve benadering 
van de Servische regering ten aanzien van 
de betrekkingen met de buurlanden; wijst 
er nogmaals op dat regionale 
samenwerking en verzoening alsmede de 
oplossing van de bilaterale vraagstukken 
met buurlanden van vitaal belang zijn voor 
het welslagen van de Servische integratie 
in de EU; spoort de Servische autoriteiten 
aan nauw samen te werken met de landen 
van ex-Joegoslavië om alle nog 
onopgeloste problemen met betrekking tot 
rechtsopvolging op te lossen;

7. is van mening dat de benadering van de 
Servische regering ten aanzien van de 
betrekkingen met de buurlanden 
constructiever is; wijst er nogmaals op dat 
regionale samenwerking en verzoening 
alsmede de oplossing van de bilaterale 
vraagstukken met buurlanden van vitaal 
belang zijn voor het welslagen van de 
Servische integratie in de EU; spoort de 
Servische autoriteiten aan volop samen te 
werken met de landen van ex-Joegoslavië 
om alle nog onopgeloste problemen met 
betrekking tot rechtsopvolging op te 
lossen, met specifieke aandacht voor het 
achterhalen van het lot van de vermisten; 
verzoekt Servië werk te maken van het 
opvolgingsproces, van de nakoming van 
de aangegane verplichtingen inzake de 
indeling van roerende en onroerende 
goederen, en van de tenuitvoerlegging van 
de overeenkomst inzake de verdeling van 
de gezamenlijke archieven van ex-
Joegoslavië; spoort de Servische regering 
aan om actiever op zoek te gaan naar 
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oplossingen voor de resterende 
onopgeloste grenskwesties met 
buurlanden;

Or. hr

Amendement 45
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. waardeert de constructieve benadering 
van de Servische regering ten aanzien van 
de betrekkingen met de buurlanden; wijst 
er nogmaals op dat regionale 
samenwerking en verzoening alsmede de 
oplossing van de bilaterale vraagstukken 
met buurlanden van vitaal belang zijn voor 
het welslagen van de Servische integratie 
in de EU; spoort de autoriteiten aan nauw 
samen te werken met de landen van ex-
Joegoslavië om alle nog onopgeloste 
problemen met betrekking tot 
rechtsopvolging op te lossen;

7. waardeert de constructieve benadering 
van de Servische regering ten aanzien van 
de betrekkingen met de buurlanden; wijst 
er nogmaals op dat regionale 
samenwerking, met name op het gebied 
van energiekwesties, de strijd tegen 
georganiseerde misdaad en de 
ontwikkeling van transportnetwerken, en 
verzoening en de oplossing van de 
bilaterale vraagstukken met buurlanden 
van vitaal belang zijn voor het welslagen 
van de Servische integratie in de EU; 
spoort de autoriteiten aan nauw samen te 
werken met de landen van ex-Joegoslavië 
om alle nog onopgeloste problemen met 
betrekking tot rechtsopvolging op te lossen
en om alle bilaterale overeenkomsten met 
buurlanden te zijner tijd volledig toe te 
passen;

Or. en

Amendement 46
Knut Fleckenstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. waardeert de constructieve benadering 
van de Servische regering ten aanzien van 
de betrekkingen met de buurlanden; wijst 
er nogmaals op dat regionale 
samenwerking en verzoening alsmede de 
oplossing van de bilaterale vraagstukken 
met buurlanden van vitaal belang zijn voor 
het welslagen van de Servische integratie 
in de EU; spoort de autoriteiten aan nauw 
samen te werken met de landen van ex-
Joegoslavië om alle nog onopgeloste 
problemen met betrekking tot 
rechtsopvolging op te lossen;

7. waardeert de constructieve benadering 
van de Servische regering ten aanzien van 
de betrekkingen met de buurlanden, daar 
dit een aanzienlijke vooruitgang in de 
regionale samenwerking en in de 
toenadering van Servië tot de EU heeft 
bewerkstelligd; wijst er nogmaals op dat 
regionale samenwerking en verzoening 
alsmede de oplossing van de bilaterale 
vraagstukken met buurlanden van vitaal 
belang zijn voor het welslagen van de
Servische integratie in de EU; spoort de 
autoriteiten aan nauw samen te werken met 
de landen van ex-Joegoslavië om alle nog 
onopgeloste problemen met betrekking tot 
rechtsopvolging op te lossen;

Or. de

Amendement 47
Andrey Kovatchev, Kinga Gál, Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. waardeert de constructieve benadering 
van de Servische regering ten aanzien van 
de betrekkingen met de buurlanden; wijst 
er nogmaals op dat regionale 
samenwerking en verzoening alsmede de 
oplossing van de bilaterale vraagstukken 
met buurlanden van vitaal belang zijn voor 
het welslagen van de Servische integratie 
in de EU; spoort de autoriteiten aan nauw 
samen te werken met de landen van ex-
Joegoslavië om alle nog onopgeloste 
problemen met betrekking tot 
rechtsopvolging op te lossen;

7. waardeert de constructieve benadering 
van de Servische regering ten aanzien van 
de betrekkingen met de buurlanden; blijft 
evenwel zijn bezorgdheid uiten over 
kwesties met betrekking tot onderwijs en 
het officiële gebruik van de moedertaal en 
betreurt de talrijke provocaties tegen 
symbolen en activisten van de Bulgaarse 
minderheidsorganisaties op plaatselijk en 
administratief niveau; wijst er nogmaals 
op dat regionale samenwerking en 
verzoening alsmede de oplossing van de 
bilaterale vraagstukken met buurlanden 
van vitaal belang zijn voor het welslagen 
van de Servische integratie in de EU; 
spoort de autoriteiten aan nauw samen te 
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werken met de landen van ex-Joegoslavië 
om alle nog onopgeloste problemen met 
betrekking tot rechtsopvolging op te 
lossen;

Or. en

Amendement 48
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. waardeert de constructieve benadering 
van de Servische regering ten aanzien van 
de betrekkingen met de buurlanden; wijst 
er nogmaals op dat regionale 
samenwerking en verzoening alsmede de 
oplossing van de bilaterale vraagstukken 
met buurlanden van vitaal belang zijn voor 
het welslagen van de Servische integratie 
in de EU; spoort de autoriteiten aan nauw 
samen te werken met de landen van ex-
Joegoslavië om alle nog onopgeloste 
problemen met betrekking tot 
rechtsopvolging op te lossen;

7. waardeert de constructieve benadering 
van de Servische regering ten aanzien van 
de betrekkingen met de buurlanden; wijst 
er nogmaals op dat regionale 
samenwerking en verzoening alsmede de 
oplossing van de bilaterale vraagstukken 
met buurlanden van vitaal belang zijn om 
werk te maken van de aanpak van de 
nasleep van recente conflicten en 
vervolgens ook voor het welslagen van de 
Servische integratie in de EU; spoort de 
autoriteiten aan nauw samen te werken met 
de landen van ex-Joegoslavië om alle nog 
onopgeloste problemen met betrekking tot 
rechtsopvolging op te lossen;

Or. en

Amendement 49
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. waardeert de constructieve benadering 
van de Servische regering ten aanzien van 

7. waardeert de constructieve benadering 
van de Servische regering ten aanzien van 
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de betrekkingen met de buurlanden; wijst 
er nogmaals op dat regionale 
samenwerking en verzoening alsmede de 
oplossing van de bilaterale vraagstukken 
met buurlanden van vitaal belang zijn voor 
het welslagen van de Servische integratie 
in de EU; spoort de autoriteiten aan nauw 
samen te werken met de landen van ex-
Joegoslavië om alle nog onopgeloste 
problemen met betrekking tot 
rechtsopvolging op te lossen;

de betrekkingen met alle buurlanden; wijst 
er nogmaals op dat regionale 
samenwerking en verzoening alsmede de 
oplossing van de bilaterale vraagstukken 
met buurlanden van vitaal belang zijn voor 
het welslagen van de Servische integratie 
in de EU; benadrukt dat volledige toegang 
tot al het archiefmateriaal, en met name 
dat van de voormalige Joegoslavische 
geheime dienst (UDBA) in dat opzicht van 
vitaal belang is; spoort de autoriteiten aan 
nauw samen te werken met de landen van 
ex-Joegoslavië om alle nog onopgeloste 
problemen met betrekking tot 
rechtsopvolging op te lossen;

Or. en

Amendement 50
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. waardeert de constructieve benadering 
van de Servische regering ten aanzien van 
de betrekkingen met de buurlanden; wijst 
er nogmaals op dat regionale 
samenwerking en verzoening alsmede de 
oplossing van de bilaterale vraagstukken 
met buurlanden van vitaal belang zijn voor 
het welslagen van de Servische integratie 
in de EU; spoort de autoriteiten aan nauw 
samen te werken met de landen van ex-
Joegoslavië om alle nog onopgeloste 
problemen met betrekking tot 
rechtsopvolging op te lossen;

7. waardeert de constructieve benadering 
van de Servische regering ten aanzien van 
de betrekkingen met de buurlanden; wijst 
er nogmaals op dat regionale 
samenwerking en verzoening alsmede de 
oplossing van de bilaterale vraagstukken 
met buurlanden van vitaal belang zijn voor 
het welslagen van de Servische integratie 
in de EU; spoort de autoriteiten aan nauw 
samen te werken met de landen van ex-
Joegoslavië om alle nog onopgeloste 
problemen met betrekking tot 
rechtsopvolging op te lossen; verzoekt de 
autoriteiten in Belgrado om 
grondwetswijzigingen in Bosnië en 
Herzegovina actief te ondersteunen en te 
bevorderen om de verkiezingswetgeving in 
overeenstemming te brengen met het 
arrest van het EHRM in de zaak Sejdić-
Finci en om de overheidsinstellingen in 
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Bosnië en Herzegovina te versterken en te 
stroomlijnen om het land op weg te zetten 
naar een toetreding tot de EU;

Or. en

Amendement 51
Nikola Vuljanić

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt Servië nog meer 
inspanningen te leveren om problemen 
met buurlanden op te lossen, de 
onderhandelingen over grenzen te 
versnellen en het uit de weg ruimen van 
obstakels voor het uiten van wederzijdse 
beschuldigingen van genocide voor het 
Internationaal Strafhof voor ex-
Joegoslavië te vergemakkelijken;

Or. hr

Amendement 52
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt Servië zorg te dragen voor een 
sterk parlementair toezicht op het verloop 
van de toetredingsonderhandelingen, zijn 
parlement in een vroeg stadium te 
betrekken bij de omzetting van de 
aangegane verplichtingen in wetgeving en 
via een overlegmechanisme een rol toe te 
kennen aan het maatschappelijk 
middenveld;

8. verzoekt Servië zorg te dragen voor een 
sterk parlementair toezicht op het verloop 
van de toetredingsonderhandelingen; wijst 
er nogmaals op dat het belangrijk is zijn 
parlement in een vroeg stadium te 
betrekken bij de omzetting van de 
aangegane verplichtingen in wetgeving en 
via een constructief overlegmechanisme 
een rol toe te kennen aan het 
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maatschappelijk middenveld

Or. en

Amendement 53
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt Servië zorg te dragen voor een 
sterk parlementair toezicht op het verloop 
van de toetredingsonderhandelingen, zijn 
parlement in een vroeg stadium te 
betrekken bij de omzetting van de 
aangegane verplichtingen in wetgeving en 
via een overlegmechanisme een rol toe te 
kennen aan het maatschappelijk 
middenveld;

8. verzoekt Servië zorg te dragen voor een 
sterk parlementair toezicht op het verloop 
van de toetredingsonderhandelingen, zijn 
parlement te zijner tijd te betrekken bij de 
omzetting van de aangegane verplichtingen 
in wetgeving en via een 
overlegmechanisme een rol toe te kennen 
aan het maatschappelijk middenveld;

Or. hr

Amendement 54
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt Servië zorg te dragen voor een 
sterk parlementair toezicht op het verloop 
van de toetredingsonderhandelingen, zijn 
parlement in een vroeg stadium te 
betrekken bij de omzetting van de 
aangegane verplichtingen in wetgeving en 
via een overlegmechanisme een rol toe te 
kennen aan het maatschappelijk 
middenveld;

8. verzoekt Servië zorg te dragen voor een 
sterk parlementair toezicht op het verloop 
van de toetredingsonderhandelingen, zijn 
parlement in een vroeg stadium te 
betrekken bij de omzetting van de 
aangegane verplichtingen in wetgeving en 
via een overlegmechanisme een rol toe te 
kennen aan het maatschappelijk 
middenveld gedurende het volledige 
toetredingsproces; is ingenomen met de 
samenwerking met Kroatië en 
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Montenegro, via de uitwisseling van 
goede praktijken uit de recente ervaring 
om Servië te helpen om snel en vlot 
vorderingen te boeken bij het 
toetredingsproces;

Or. en

Amendement 55
Knut Fleckenstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt Servië zorg te dragen voor een 
sterk parlementair toezicht op het verloop 
van de toetredingsonderhandelingen, zijn 
parlement in een vroeg stadium te 
betrekken bij de omzetting van de 
aangegane verplichtingen in wetgeving en 
via een overlegmechanisme een rol toe te 
kennen aan het maatschappelijk 
middenveld;

8. verzoekt Servië zorg te dragen voor een 
sterk parlementair toezicht op het verloop 
van de toetredingsonderhandelingen, zijn 
parlement in een vroeg stadium te 
betrekken bij de omzetting van de 
aangegane verplichtingen in wetgeving en 
via een overlegmechanisme een rol toe te 
kennen aan het maatschappelijk 
middenveld, daar het een belangrijke rol 
speelt in het kritisch begeleiden van de 
verdere invoering van de Europese 
hervormingen en het de dialoog en de 
goede betrekkingen met de buurlanden 
van Servië verankert in de samenleving;

Or. de

Amendement 56
Davor Ivo Stier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. erkent de recente vooruitgang bij 
het lokaliseren van massagraven en het 
identificeren van personen die tijdens de 
oorlogen in Kroatië en Bosnië en 
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Herzegovina vermist zijn geraakt en 
dringt er bij de Servische autoriteiten op 
aan om een grondiger onderzoek te 
voeren naar de archieven en de 
ambtenaren van het voormalige 
Joegoslavische Volksleger; 

Or. en

Amendement 57
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. dringt er bij de autoriteiten op aan 
om snel veranderingen aan te brengen in 
het verkiezingskader, zoals bepaald in de 
aanbevelingen van de OVSE/ODIHR, met 
name ten aanzien van de beslechting van 
verkiezingsgeschillen, de transparantie 
van de kiezersregistratie en de politieke 
financiën, en om het rechtskader voor 
verkiezingen in Servië te consolideren en 
te harmoniseren;

Or. en

Amendement 58
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is verheugd over de goedkeuring van de 
strategie en het actieplan inzake de 
hervorming van de rechtssprekende macht 
in de periode 2013-2018, waarin 
onafhankelijkheid, onpartijdigheid, 

9. is bezorgd dat de onafhankelijkheid van 
het gerechtelijk apparaat een ernstig 
probleem blijft in Servië, met name 
vanwege ongerechtvaardigde politieke 
inmenging; wijst erop dat het Servische 
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bekwaamheid en kwaliteit van justitie de 
centrale beginselen vormen; dringt bij de 
autoriteiten aan op intensivering van deze 
hervorming overeenkomstig de 
aanbevelingen van de Venetiëcommissie 
en met het oog op het in hoofdstuk 23 
bedoelde controleproces, dat op 25 
september 2013 van start is gegaan; 
onderstreept dat het van belang is de 
onafhankelijkheid van de Hoge Raad en de 
Raad van openbare aanklagers te 
versterken; is bezorgd over de 
rechtsonzekerheid die een gevolg is van het 
aantal rechters die hun taken in een 
waarnemende hoedanigheid uitvoeren;

rechtsstelsel volledig onafhankelijk, beter 
voorspelbaar, efficiënter en billijker dient 
te zijn om ervoor te zorgen dat de 
bevolking en het bedrijfsleven het 
gerechtelijk apparaat vertrouwen; is 
verheugd over de goedkeuring van de 
strategie en het actieplan inzake de 
hervorming van de rechtssprekende macht 
in de periode 2013-2018, waarin 
onafhankelijkheid, onpartijdigheid, 
bekwaamheid en kwaliteit van justitie de 
centrale beginselen vormen; dringt bij de 
autoriteiten aan op intensivering van deze 
hervorming overeenkomstig de 
aanbevelingen van de Venetiëcommissie 
en met het oog op het in hoofdstuk 23 
bedoelde controleproces, dat op 25 
september 2013 van start is gegaan; 
onderstreept dat het van belang is de 
onafhankelijkheid van de Hoge Raad en de 
Raad van openbare aanklagers te 
versterken; dringt er bij de bevoegde 
autoriteiten op aan om een op verdiensten 
gebaseerd en transparant proces voor de 
aanstelling van rechters en openbare 
aanklagers te waarborgen, evenals 
degelijke resultaten op het gebied van 
tuchtzaken tegen het gerechtelijk 
personeel; wijst voorts op de noodzaak 
van tijdige rechtspraak, die gepaard moet 
gaan met de eenmaking van de 
rechtspraak, de publicatie van en toegang 
tot alle rechterlijke besluiten onmiddellijk 
nadat zij zijn genomen en de willekeurige 
toewijzing van zaken in alle rechtbanken; 
is bezorgd over de rechtsonzekerheid die 
een gevolg is van het aantal rechters die 
hun taken in een waarnemende 
hoedanigheid uitvoeren;

Or. en

Amendement 59
Jelko Kacin
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is verheugd over de goedkeuring van de 
strategie en het actieplan inzake de 
hervorming van de rechtssprekende macht 
in de periode 2013-2018, waarin 
onafhankelijkheid, onpartijdigheid, 
bekwaamheid en kwaliteit van justitie de 
centrale beginselen vormen; dringt bij de 
autoriteiten aan op intensivering van deze 
hervorming overeenkomstig de 
aanbevelingen van de Venetiëcommissie 
en met het oog op het in hoofdstuk 23 
bedoelde controleproces, dat op 25 
september 2013 van start is gegaan; 
onderstreept dat het van belang is de 
onafhankelijkheid van de Hoge Raad en de 
Raad van openbare aanklagers te 
versterken; is bezorgd over de 
rechtsonzekerheid die een gevolg is van het 
aantal rechters die hun taken in een 
waarnemende hoedanigheid uitvoeren;

9. is verheugd over de goedkeuring van de 
strategie en het actieplan inzake de 
hervorming van de rechtssprekende macht 
in de periode 2013-2018, waarin 
onafhankelijkheid, onpartijdigheid, 
bekwaamheid, kwaliteit van justitie en 
vrijheid van politieke inmenging de 
centrale beginselen vormen; dringt bij de 
autoriteiten aan op intensivering van deze 
hervorming overeenkomstig de 
aanbevelingen van de Venetiëcommissie 
en met het oog op het in hoofdstuk 23 
bedoelde controleproces, dat op 25 
september 2013 van start is gegaan; 
onderstreept dat het van belang is de 
onafhankelijkheid van de Hoge Raad en de 
Raad van openbare aanklagers te 
versterken en de achterstand bij de 
afhandeling van zaken in te perken;
verzoekt de autoriteiten om in voldoende 
middelen te voorzien voor de gerechtelijke 
academie, die van essentieel belang dient 
te zijn bij het waarborgen van aanwerving 
op basis van verdiensten; wijst op de 
noodzaak van voortgezette opleiding voor 
rechters en openbare aanklagers met het 
oog op de afhandeling van ingewikkelde 
financiële zaken en economische 
misdrijven; is bezorgd over de 
rechtsonzekerheid die een gevolg is van het 
aantal rechters die hun taken in een 
waarnemende hoedanigheid uitvoeren en 
over de gebrekkige tenuitvoerlegging van 
controlemechanismen om de 
verantwoordingsplicht van rechters en 
openbare aanklagers te verzekeren;

Or. en

Amendement 60
György Schöpflin
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is verheugd over de goedkeuring van de 
strategie en het actieplan inzake de 
hervorming van de rechtssprekende macht 
in de periode 2013-2018, waarin 
onafhankelijkheid, onpartijdigheid,
bekwaamheid en kwaliteit van justitie de 
centrale beginselen vormen; dringt bij de 
autoriteiten aan op intensivering van deze 
hervorming overeenkomstig de 
aanbevelingen van de Venetiëcommissie 
en met het oog op het in hoofdstuk 23 
bedoelde controleproces, dat op 25 
september 2013 van start is gegaan; 
onderstreept dat het van belang is de 
onafhankelijkheid van de Hoge Raad en de 
Raad van openbare aanklagers te 
versterken; is bezorgd over de 
rechtsonzekerheid die een gevolg is van het 
aantal rechters die hun taken in een 
waarnemende hoedanigheid uitvoeren;

9. is verheugd over de goedkeuring van de 
strategie en het actieplan inzake de 
hervorming van de rechtssprekende macht 
in de periode 2013-2018, waarin 
onafhankelijkheid, onpartijdigheid, 
bekwaamheid en kwaliteit van justitie de 
centrale beginselen vormen als 
noodzakelijke voorwaarde voor het 
geslaagde verloop van het volledige 
hervormingsproces; dringt bij de 
autoriteiten aan op intensivering van deze 
hervorming overeenkomstig de 
aanbevelingen van de Venetiëcommissie 
en met het oog op het in hoofdstuk 23 
bedoelde controleproces, dat op 25 
september 2013 van start is gegaan; 
onderstreept dat het van belang is de 
onafhankelijkheid van de Hoge Raad en de 
Raad van openbare aanklagers te 
versterken; is bezorgd over de 
rechtsonzekerheid die een gevolg is van het 
aantal rechters die hun taken in een 
waarnemende hoedanigheid uitvoeren;

Or. en

Amendement 61
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is verheugd over de goedkeuring van de 
strategie en het actieplan inzake de 
hervorming van de rechtssprekende macht 
in de periode 2013-2018, waarin 
onafhankelijkheid, onpartijdigheid, 
bekwaamheid en kwaliteit van justitie de 

9. is verheugd over de goedkeuring van de 
strategie en het actieplan inzake de 
hervorming van de rechtssprekende macht 
in de periode 2013-2018, waarin 
onafhankelijkheid, onpartijdigheid, 
bekwaamheid en kwaliteit van justitie en 
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centrale beginselen vormen; dringt bij de 
autoriteiten aan op intensivering van deze 
hervorming overeenkomstig de 
aanbevelingen van de Venetiëcommissie 
en met het oog op het in hoofdstuk 23 
bedoelde controleproces, dat op 25 
september 2013 van start is gegaan; 
onderstreept dat het van belang is de 
onafhankelijkheid van de Hoge Raad en de 
Raad van openbare aanklagers te 
versterken; is bezorgd over de 
rechtsonzekerheid die een gevolg is van het 
aantal rechters die hun taken in een 
waarnemende hoedanigheid uitvoeren;

vrijheid van politieke inmenging de 
centrale beginselen vormen; dringt bij de 
autoriteiten aan op intensivering van deze 
hervorming overeenkomstig de 
aanbevelingen van de Venetiëcommissie 
en met het oog op het in hoofdstuk 23 
bedoelde controleproces, dat op 25 
september 2013 van start is gegaan; 
onderstreept dat het van belang is de 
onafhankelijkheid van de Hoge Raad en de 
Raad van openbare aanklagers te 
versterken; is bezorgd over de 
rechtsonzekerheid die een gevolg is van het 
aantal rechters die hun taken in een 
waarnemende hoedanigheid uitvoeren; 
wijst erop dat de onafhankelijkheid 
dringend moet worden aangetoond;

Or. en

Amendement 62
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is verheugd over de goedkeuring van de 
strategie en het actieplan inzake de 
hervorming van de rechtssprekende macht 
in de periode 2013-2018, waarin 
onafhankelijkheid, onpartijdigheid, 
bekwaamheid en kwaliteit van justitie de 
centrale beginselen vormen; dringt bij de 
autoriteiten aan op intensivering van deze 
hervorming overeenkomstig de 
aanbevelingen van de Venetiëcommissie 
en met het oog op het in hoofdstuk 23 
bedoelde controleproces, dat op 25 
september 2013 van start is gegaan; 
onderstreept dat het van belang is de 
onafhankelijkheid van de Hoge Raad en de 
Raad van openbare aanklagers te
versterken; is bezorgd over de 
rechtsonzekerheid die een gevolg is van het 

9. is verheugd over de goedkeuring van de 
strategie en het actieplan inzake de 
hervorming van de rechtssprekende macht 
in de periode 2013-2018, waarin 
onafhankelijkheid, onpartijdigheid, 
bekwaamheid en kwaliteit van justitie de 
centrale beginselen vormen; dringt bij de 
autoriteiten aan op intensivering van deze 
hervorming overeenkomstig de 
aanbevelingen van de Venetiëcommissie, 
met name met betrekking tot de rol van 
het parlement in de gerechtelijke 
aanstellingen en de onafhankelijkheid 
van het openbaar ministerie; en met het 
oog op het in hoofdstuk 23 bedoelde 
controleproces, dat op 25 september 2013 
van start is gegaan; onderstreept dat het 
van belang is de onafhankelijkheid van de 
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aantal rechters die hun taken in een 
waarnemende hoedanigheid uitvoeren;

Hoge Raad en de Raad van openbare 
aanklagers te versterken; is bezorgd over 
de rechtsonzekerheid die een gevolg is van 
het aantal rechters die hun taken in een 
waarnemende hoedanigheid uitvoeren;

Or. en

Amendement 63
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is verheugd over de goedkeuring van de 
strategie en het actieplan inzake de 
hervorming van de rechtssprekende macht 
in de periode 2013-2018, waarin 
onafhankelijkheid, onpartijdigheid, 
bekwaamheid en kwaliteit van justitie de 
centrale beginselen vormen; dringt bij de 
autoriteiten aan op intensivering van deze 
hervorming overeenkomstig de 
aanbevelingen van de Venetiëcommissie 
en met het oog op het in hoofdstuk 23 
bedoelde controleproces, dat op 25 
september 2013 van start is gegaan; 
onderstreept dat het van belang is de 
onafhankelijkheid van de Hoge Raad en de 
Raad van openbare aanklagers te 
versterken; is bezorgd over de 
rechtsonzekerheid die een gevolg is van het 
aantal rechters die hun taken in een 
waarnemende hoedanigheid uitvoeren;

9. is verheugd over de goedkeuring van de 
strategie en het actieplan inzake de 
hervorming van de rechtssprekende macht 
in de periode 2013-2018, waarin 
onafhankelijkheid, onpartijdigheid, 
bekwaamheid en kwaliteit van justitie de 
centrale beginselen vormen; dringt bij de 
autoriteiten aan op intensivering van deze 
hervorming overeenkomstig de 
aanbevelingen van de Venetiëcommissie 
en met het oog op het in hoofdstuk 23 
bedoelde controleproces, dat op 25 
september 2013 van start is gegaan; 
onderstreept dat het van belang is de 
onafhankelijkheid van de Hoge Raad en de 
Raad van openbare aanklagers te 
versterken; is bezorgd over de 
rechtsonzekerheid die een gevolg is van het 
aantal rechters die hun taken in een 
waarnemende hoedanigheid uitvoeren; 
herhaalt dat een sterk en onafhankelijk 
gerechtelijk apparaat van essentieel 
belang is opdat Servië kan voldoen aan de 
criteria voor EU-lidmaatschap;

Or. en
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Amendement 64
Kinga Gál, György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. stelt voor om door wijziging van de 
wet inzake restitutie alle procedurele 
obstakels en juridische belemmeringen 
voor restitutie in natura weg te nemen; en 
roept de Servische regering op de wet op 
de rehabilitatie volledig en op een niet-
discriminerende manier uit te voeren; 
merkt op dat de tenuitvoerlegging ervan 
moet plaatsvinden in overeenstemming 
met de grondbeginselen van het 
strafrecht, zoals de eerbiediging van het 
vermoeden van onschuld;

Or. en

Amendement 65
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is verheugd over de goedkeuring van 
de nationale strategie voor 
corruptiebestrijding en het actieplan 2013-
2018 en onderstreept dat er permanent 
moet worden gewerkt aan een 
betekenisvolle uitvoering daarvan; 
beklemtoont dat de politieke wil van 
cruciaal belang is om een goede staat van 
dienst op te bouwen op het gebied van 
onderzoek en veroordeling in prominente 
corruptiezaken, waaronder de 24 
privatiseringsaffaires waarover de Raad 
voor corruptiebestrijding zich buigt; 
onderstreept tegelijk dat er institutionele 
capaciteiten moeten worden opgebouwd, 

10. is verheugd over de goedkeuring van 
de nationale strategie voor 
corruptiebestrijding en het actieplan 2013-
2018 en onderstreept dat er permanent 
moet worden gewerkt aan een 
betekenisvolle uitvoering daarvan; 
beklemtoont dat er grote verbeteringen 
nodig zijn op het gebied van onderzoek en 
veroordeling in prominente corruptiezaken, 
waaronder de 24 privatiseringsaffaires 
waarover de Raad voor corruptiebestrijding 
zich buigt; onderstreept tegelijk dat er 
institutionele capaciteiten moeten worden 
opgebouwd en dat de rechtsstaat moet 
worden versterkt, met name binnen de 
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met name binnen de justitiële en 
vervolgingsorganen, om complexe 
gevallen van systemische corruptie aan te 
kunnen;

justitiële en vervolgingsorganen, om 
complexe gevallen van systemische 
corruptie aan te kunnen;

Or. en

Amendement 66
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is verheugd over de goedkeuring van 
de nationale strategie voor 
corruptiebestrijding en het actieplan 2013-
2018 en onderstreept dat er permanent 
moet worden gewerkt aan een 
betekenisvolle uitvoering daarvan; 
beklemtoont dat de politieke wil van 
cruciaal belang is om een goede staat van 
dienst op te bouwen op het gebied van 
onderzoek en veroordeling in prominente 
corruptiezaken, waaronder de 24 
privatiseringsaffaires waarover de Raad 
voor corruptiebestrijding zich buigt; 
onderstreept tegelijk dat er institutionele 
capaciteiten moeten worden opgebouwd, 
met name binnen de justitiële en 
vervolgingsorganen, om complexe 
gevallen van systemische corruptie aan te 
kunnen;

10. is verheugd over de goedkeuring van 
de nationale strategie voor 
corruptiebestrijding en het actieplan 2013-
2018 en onderstreept dat er permanent 
moet worden gewerkt aan en passende 
middelen moeten worden vrijgemaakt 
voor een betekenisvolle uitvoering 
daarvan; beklemtoont dat de politieke wil 
van cruciaal belang is om een goede staat 
van dienst op te bouwen op het gebied van 
onderzoek en veroordeling in prominente 
corruptiezaken, waaronder de 24 
privatiseringsaffaires waarover de Raad 
voor corruptiebestrijding zich buigt; is in 
dat verband ingenomen met de eerste 
resultaten en de uiteindelijke 
veroordelingen in de strijd tegen 
corruptie; onderstreept tegelijk dat er 
institutionele capaciteiten moeten worden 
opgebouwd, met name binnen de justitiële 
en vervolgingsorganen, om complexe 
gevallen van systemische corruptie aan te 
kunnen; is van mening dat de 
rechtsbevoegdheid en de middelen van het 
Bureau voor corruptiebestrijding moeten 
worden versterkt; onderstreept dat de 
financieringsbehoeften van alle politieke 
partijen transparant moeten zijn en 
moeten stroken met de EU-normen; 
verzoekt de autoriteiten om de wet 
betreffende klokkenluiders aan te nemen 
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en ervoor te zorgen dat hij onmiddellijk en 
vlot wordt uitgevoerd als noodzakelijk 
onderdeel van de strategie voor 
corruptiebestrijding;

Or. en

Amendement 67
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is verheugd over de goedkeuring van 
de nationale strategie voor 
corruptiebestrijding en het actieplan 2013-
2018 en onderstreept dat er permanent 
moet worden gewerkt aan een 
betekenisvolle uitvoering daarvan; 
beklemtoont dat de politieke wil van 
cruciaal belang is om een goede staat van 
dienst op te bouwen op het gebied van 
onderzoek en veroordeling in prominente 
corruptiezaken, waaronder de 24 
privatiseringsaffaires waarover de Raad 
voor corruptiebestrijding zich buigt; 
onderstreept tegelijk dat er institutionele 
capaciteiten moeten worden opgebouwd, 
met name binnen de justitiële en 
vervolgingsorganen, om complexe 
gevallen van systemische corruptie aan te 
kunnen;

10. is verheugd over de goedkeuring van 
de nationale strategie voor 
corruptiebestrijding en het actieplan 2013-
2018 en de positieve evaluatie van het 
door de EU gefinancierde project "Steun 
voor de oprichting van het Bureau voor 
corruptiebestrijding"; onderstreept dat er 
permanent moet worden gewerkt aan een 
betekenisvolle uitvoering daarvan; 
beklemtoont dat de politieke wil van 
cruciaal belang is om een goede staat van 
dienst op te bouwen op het gebied van 
onderzoek en veroordeling in prominente 
corruptiezaken, waaronder de 24 
privatiseringsaffaires waarover de Raad 
voor corruptiebestrijding zich buigt; 
onderstreept tegelijk dat er institutionele 
capaciteiten moeten worden opgebouwd, 
met name binnen de justitiële en 
vervolgingsorganen, om complexe 
gevallen van systemische corruptie aan te 
kunnen, en dat ervoor moet worden 
gezorgd dat de politieke ontwikkelingen 
het Bureau voor corruptiebestrijding niet 
verhinderen om systematische en politieke 
corruptie aan de kaak te stellen;

Or. en
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Amendement 68
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is verheugd over de goedkeuring van 
de nationale strategie voor 
corruptiebestrijding en het actieplan 2013-
2018 en onderstreept dat er permanent 
moet worden gewerkt aan een 
betekenisvolle uitvoering daarvan; 
beklemtoont dat de politieke wil van 
cruciaal belang is om een goede staat van 
dienst op te bouwen op het gebied van 
onderzoek en veroordeling in prominente 
corruptiezaken, waaronder de 24 
privatiseringsaffaires waarover de Raad 
voor corruptiebestrijding zich buigt; 
onderstreept tegelijk dat er institutionele 
capaciteiten moeten worden opgebouwd, 
met name binnen de justitiële en 
vervolgingsorganen, om complexe 
gevallen van systemische corruptie aan te 
kunnen;

10. is verheugd over de goedkeuring van 
de nationale strategie voor 
corruptiebestrijding en het actieplan 2013-
2018 en onderstreept dat er permanent 
moet worden gewerkt aan een 
betekenisvolle uitvoering daarvan; wijst op 
het belang van passende financiering voor 
de correcte tenuitvoerlegging van de 
strategie; beklemtoont dat de politieke wil 
van cruciaal belang is om een goede staat 
van dienst op te bouwen op het gebied van 
onderzoek en veroordeling in prominente 
corruptiezaken, waaronder de 24 
privatiseringsaffaires waarover de Raad 
voor corruptiebestrijding zich buigt; 
onderstreept tegelijk dat er institutionele 
capaciteiten moeten worden opgebouwd en 
dat de samenwerking tussen de 
verschillende agentschappen moet worden 
versterkt, met name binnen de justitiële en 
vervolgingsorganen, om complexe 
gevallen van systemische corruptie aan te 
kunnen;

Or. en

Amendement 69
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is verheugd over de goedkeuring van 
de nationale strategie voor 
corruptiebestrijding en het actieplan 2013-
2018 en onderstreept dat er permanent 

10. is verheugd over de goedkeuring van 
de nationale strategie voor 
corruptiebestrijding en het actieplan 2013-
2018 en onderstreept dat er permanent 
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moet worden gewerkt aan een 
betekenisvolle uitvoering daarvan; 
beklemtoont dat de politieke wil van 
cruciaal belang is om een goede staat van 
dienst op te bouwen op het gebied van 
onderzoek en veroordeling in prominente 
corruptiezaken, waaronder de 24 
privatiseringsaffaires waarover de Raad 
voor corruptiebestrijding zich buigt; 
onderstreept tegelijk dat er institutionele 
capaciteiten moeten worden opgebouwd, 
met name binnen de justitiële en 
vervolgingsorganen, om complexe 
gevallen van systemische corruptie aan te 
kunnen;

moet worden gewerkt aan een 
betekenisvolle uitvoering daarvan als 
onderdeel van de randvoorwaarden van 
de EU, die noodzakelijk zijn voor het 
welslagen van de toetreding; beklemtoont 
dat de politieke wil van cruciaal belang is 
om een goede staat van dienst op te 
bouwen op het gebied van onderzoek en 
veroordeling in prominente corruptiezaken, 
waaronder de 24 privatiseringsaffaires 
waarover de Raad voor corruptiebestrijding 
zich buigt; onderstreept tegelijk dat er 
institutionele capaciteiten moeten worden 
opgebouwd, met name binnen de justitiële 
en vervolgingsorganen, om complexe 
gevallen van systemische corruptie aan te 
kunnen; en merkt op dat volledige 
tenuitvoerlegging van essentieel belang is 
voor alle gebieden die in dit verslag 
worden beschreven;

Or. en

Amendement 70
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is verheugd over de goedkeuring van 
de nationale strategie voor 
corruptiebestrijding en het actieplan 2013-
2018 en onderstreept dat er permanent 
moet worden gewerkt aan een 
betekenisvolle uitvoering daarvan; 
beklemtoont dat de politieke wil van 
cruciaal belang is om een goede staat van 
dienst op te bouwen op het gebied van 
onderzoek en veroordeling in prominente 
corruptiezaken, waaronder de 24 
privatiseringsaffaires waarover de Raad 
voor corruptiebestrijding zich buigt; 
onderstreept tegelijk dat er institutionele 
capaciteiten moeten worden opgebouwd, 

10. is verheugd over de goedkeuring van 
de nationale strategie voor 
corruptiebestrijding en het actieplan 2013-
2018 en onderstreept dat er permanent 
moet worden gewerkt aan een 
betekenisvolle uitvoering daarvan; 
beklemtoont dat de politieke wil van 
cruciaal belang is om een goede staat van 
dienst op te bouwen op het gebied van 
onderzoek en veroordeling in prominente 
corruptiezaken, waaronder de 24 
privatiseringsaffaires waarover de Raad 
voor corruptiebestrijding zich buigt; 
onderstreept tegelijk dat er institutionele 
capaciteiten moeten worden opgebouwd, 
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met name binnen de justitiële en 
vervolgingsorganen, om complexe 
gevallen van systemische corruptie aan te 
kunnen;

met name binnen de justitiële en 
vervolgingsorganen, om complexe 
gevallen van systemische corruptie aan te 
kunnen; onderkent de geleverde 
inspanningen om de zwarte handel tussen 
Servië en Kosovo in te perken aan de 
hand van het project van toezicht op de 
tenuitvoerlegging van de overeenkomst 
tussen Servië en Kosovo betreffende het 
vrije verkeer van personen en goederen; 

Or. hr

Amendement 71
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is ingenomen met de nultolerantie 
van de regering voor corruptie; wijst erop 
dat de autoriteiten maatregelen moeten 
treffen om de capaciteit van het financiële 
onderzoek te verbeteren en wetgeving 
moeten goedkeuren en toepassen om 
onrechtmatige verrijking strafbaar te 
maken; verzoekt de regering om te blijven 
werken aan concrete resultaten bij de 
vervolging van corrupte hooggeplaatste 
ambtenaren en zakenmensen;

Or. en

Amendement 72
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. erkent dat vrouwen belangrijke 
actoren voor verandering in de Servische 
samenleving zijn; neemt er nota van dat 
de vertegenwoordiging van vrouwen in 
het parlement na de verkiezingen van 
2012 verbeterd is; moedigt de Servische 
autoriteiten aan zich te blijven inspannen 
om een gelijke vertegenwoordiging te 
garanderen; onderstreept dat vrouwen 
nog steeds gediscrimineerd worden op de 
arbeidsmarkt en in andere 
maatschappelijke sectoren en dat zij nog 
niet volledig vertegenwoordigd worden in 
het politieke leven van het land, ook in 
bestuurlijke posities; onderstreept dat de 
effectieve tenuitvoerlegging van de 
bestaande wetgeving inzake non-
discriminatie en gendergelijkheid en de 
verdere versterking van de administratieve 
capaciteit grote uitdagingen blijven en 
dringt er bij de Servische autoriteiten op 
aan om meer inspanningen te leveren om 
die uitdagingen het hoofd te bieden;

Or. en

Amendement 73
Kinga Gál, György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. uit herhaaldelijk zijn bezorgdheid 
over de beslissing van het Grondwettelijk 
Hof om de 22 gewaarborgde 
bevoegdheden van de autonome provincie 
Vojvodina in te trekken en over een 
verontrustend aantal onopgeloste kwesties 
die moeten worden aangepakt; verzoekt 
om in dit verband de beginselen van de 
rechtsstaat en subsidiariteit te 
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eerbiedigen; herinnert de partijen er 
voorts opnieuw aan dat de wet op de 
financiering van de autonome provincie 
volgens de grondwet eind 2008 
aangenomen had moeten worden; spoort 
de regering daarom aan onverwijld een 
wetsontwerp bij het parlement in te 
dienen, aangezien dit onontbeerlijk is 
voor de werking van de democratie en de 
rechtsstaat in Servië;

Or. en

Amendement 74
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. merkt op dat corruptie en 
georganiseerde misdaad wijdverspreid zijn 
in de regio en een obstakel vormen voor 
de democratische, sociale en economische 
ontwikkeling van Servië; is van mening 
dat een regionale strategie en een 
nauwere samenwerking tussen alle 
landen in de regio van essentieel belang 
zijn om deze kwesties effectiever aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 75
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. onderstreept het belang van een 
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constructieve sociale dialoog voor de 
economische ontwikkeling in Servië; 
dringt er bij de regering op aan om 
capaciteitsopbouw voor werkelijk 
onafhankelijke vakbonden en 
werkgeversorganisaties te stimuleren en 
een kader en een politieke ruimte te 
creëren voor sociale dialoog en collectieve 
overeenkomsten;

Or. en

Amendement 76
Davor Ivo Stier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt het belang van bevordering 
en bescherming van de mensenrechten, de 
fundamentele vrijheden en het beginsel dat 
discriminatie, ongeacht de reden en 
ongeacht het niveau, verboden is; is 
verheugd over de goedkeuring van de 
strategie tegen discriminatie en 
onderstreept dat het op de uitvoering 
aankomt; is verheugd over de tot dusverre 
gemaakte vorderingen, maar blijft bezorgd 
over de omvang van de discriminatie in het 
land en roept op tot respect voor alle 
nationale, etnische en seksuele 
minderheden en tot het waarborgen van 
hun rechten; veroordeelt met klem het 
besluit van de autoriteiten om de Pride 
Parade die voor september 2013 in 
Belgrado gepland was, te verbieden;

11. benadrukt het belang van bevordering 
en bescherming van de mensenrechten, de 
fundamentele vrijheden en het beginsel dat 
discriminatie, ongeacht de reden en 
ongeacht het niveau, verboden is; is 
verheugd over de goedkeuring van de 
strategie tegen discriminatie en 
onderstreept dat het op de uitvoering 
aankomt; is verheugd over de tot dusverre 
gemaakte vorderingen, maar blijft bezorgd 
over de omvang van de discriminatie in het 
land en roept op tot respect voor alle 
nationale, etnische en seksuele 
minderheden en tot het waarborgen van 
hun rechten;

Or. en

Amendement 77
Marije Cornelissen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt het belang van bevordering 
en bescherming van de mensenrechten, de 
fundamentele vrijheden en het beginsel dat 
discriminatie, ongeacht de reden en 
ongeacht het niveau, verboden is; is 
verheugd over de goedkeuring van de 
strategie tegen discriminatie en 
onderstreept dat het op de uitvoering 
aankomt; is verheugd over de tot dusverre 
gemaakte vorderingen, maar blijft bezorgd 
over de omvang van de discriminatie in het 
land en roept op tot respect voor alle 
nationale, etnische en seksuele
minderheden en tot het waarborgen van 
hun rechten; veroordeelt met klem het 
besluit van de autoriteiten om de Pride 
Parade die voor september 2013 in 
Belgrado gepland was, te verbieden;

11. benadrukt het belang van bevordering 
en bescherming van de mensenrechten, de 
fundamentele vrijheden en het beginsel dat 
discriminatie, ongeacht de reden en 
ongeacht het niveau, verboden is; is 
verheugd over de goedkeuring van de 
strategie tegen discriminatie en 
onderstreept dat het op de uitvoering 
aankomt; is verheugd over de tot dusverre 
gemaakte vorderingen, maar blijft bezorgd 
over de omvang van de discriminatie in het 
land en roept op tot respect voor alle 
minderheden op het vlak van nationaliteit, 
etniciteit, geslacht of seksuele geaardheid,
en tot het waarborgen van hun rechten; 
verzoekt om de rechten van de vrouw 
beter te beschermen en beleid inzake 
gendergelijkheid uit te werken; 
veroordeelt met klem het besluit van de 
autoriteiten om de Pride Parade die voor 
september 2013 in Belgrado gepland was, 
te verbieden, zoals de afgelopen twee jaar 
gebeurd is, en verzoekt om politieke steun 
voor de mensenrechten van lesbiennes,
homo-, bi-, trans- en interseksuelen op het 
hoogste politieke niveau; dringt er bij de 
regering op aan om gedurende het jaar 
meer inspanningen te leveren om de 
gewelddadige groepen die de vreedzame 
protesten van de gemeenschap van 
lesbiennes, homo-, bi-, trans- en 
interseksuelen willen verstoren en 
aanvallen, op zoveel mogelijk vlakken te 
bestrijden om te voorkomen dat zij de 
rechtsstaat en de uitoefening van de 
mensenrechten in Servië in het gedrang 
brengen;

Or. en
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Amendement 78
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt het belang van bevordering 
en bescherming van de mensenrechten, de 
fundamentele vrijheden en het beginsel dat 
discriminatie, ongeacht de reden en 
ongeacht het niveau, verboden is; is 
verheugd over de goedkeuring van de 
strategie tegen discriminatie en 
onderstreept dat het op de uitvoering 
aankomt; is verheugd over de tot dusverre 
gemaakte vorderingen, maar blijft bezorgd 
over de omvang van de discriminatie in het 
land en roept op tot respect voor alle 
nationale, etnische en seksuele 
minderheden en tot het waarborgen van 
hun rechten; veroordeelt met klem het 
besluit van de autoriteiten om de Pride 
Parade die voor september 2013 in 
Belgrado gepland was, te verbieden;

11. benadrukt het belang van bevordering 
en bescherming van de mensenrechten, de 
fundamentele vrijheden en het beginsel dat 
discriminatie, ongeacht de reden en 
ongeacht het niveau, verboden is; is 
verheugd over de goedkeuring van de 
strategie tegen discriminatie en 
onderstreept dat het op de uitvoering 
aankomt; is verheugd over de tot dusverre 
gemaakte vorderingen, maar blijft bezorgd 
over de omvang van de discriminatie in het 
land en roept op tot respect voor alle 
minderheden – in het bijzonder nationale, 
etnische en seksuele minderheden – en tot 
het waarborgen van hun rechten; 
veroordeelt met klem het besluit van de 
autoriteiten om de Pride Parade die voor 
september 2013 in Belgrado gepland was, 
te verbieden;

Or. hr

Amendement 79
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt het belang van bevordering 
en bescherming van de mensenrechten, de 
fundamentele vrijheden en het beginsel dat 
discriminatie, ongeacht de reden en 
ongeacht het niveau, verboden is; is 
verheugd over de goedkeuring van de 
strategie tegen discriminatie en 
onderstreept dat het op de uitvoering 

11. benadrukt het belang van bevordering 
en bescherming van de mensenrechten, de 
fundamentele vrijheden en het beginsel dat 
discriminatie, ongeacht de reden en 
ongeacht het niveau, verboden is; is 
verheugd over de goedkeuring van de 
strategie tegen discriminatie en 
onderstreept dat het op de uitvoering 
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aankomt; is verheugd over de tot dusverre 
gemaakte vorderingen, maar blijft bezorgd 
over de omvang van de discriminatie in het 
land en roept op tot respect voor alle 
nationale, etnische en seksuele 
minderheden en tot het waarborgen van 
hun rechten; veroordeelt met klem het 
besluit van de autoriteiten om de Pride 
Parade die voor september 2013 in 
Belgrado gepland was, te verbieden;

aankomt; is verheugd over de tot dusverre 
gemaakte vorderingen, maar blijft bezorgd 
over de omvang van de discriminatie in het 
land en roept op tot respect voor vrouwen, 
personen met een handicap, lesbiennes, 
homo-, bi-, trans- en interseksuelen en 
alle nationale, etnische en seksuele 
minderheden en tot het waarborgen van 
hun rechten; veroordeelt met klem het 
besluit van de autoriteiten om de Pride 
Parade die voor september 2013 in 
Belgrado gepland was, te verbieden;

Or. en

Amendement 80
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt het belang van bevordering 
en bescherming van de mensenrechten, de 
fundamentele vrijheden en het beginsel dat 
discriminatie, ongeacht de reden en 
ongeacht het niveau, verboden is; is 
verheugd over de goedkeuring van de 
strategie tegen discriminatie en 
onderstreept dat het op de uitvoering 
aankomt; is verheugd over de tot dusverre 
gemaakte vorderingen, maar blijft bezorgd 
over de omvang van de discriminatie in het 
land en roept op tot respect voor alle 
nationale, etnische en seksuele 
minderheden en tot het waarborgen van 
hun rechten; veroordeelt met klem het 
besluit van de autoriteiten om de Pride 
Parade die voor september 2013 in 
Belgrado gepland was, te verbieden;

11. benadrukt het belang van bevordering 
en bescherming van de mensenrechten, de 
fundamentele vrijheden en het beginsel dat 
discriminatie, ongeacht de reden en 
ongeacht het niveau, verboden is; is 
verheugd over de goedkeuring van de 
strategie tegen discriminatie en 
onderstreept dat het op de uitvoering 
aankomt; is verheugd over de tot dusverre 
gemaakte vorderingen, maar blijft bezorgd 
over de omvang van de discriminatie in het 
land en roept op tot respect voor alle 
nationale, etnische en seksuele 
minderheden en tot het waarborgen van 
hun sociaaleconomische en culturele 
rechten; veroordeelt met klem het besluit 
van de autoriteiten om de Pride Parade die 
voor september 2013 in Belgrado gepland 
was, te verbieden;

Or. en
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Amendement 81
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt het belang van bevordering 
en bescherming van de mensenrechten, de 
fundamentele vrijheden en het beginsel dat 
discriminatie, ongeacht de reden en 
ongeacht het niveau, verboden is; is 
verheugd over de goedkeuring van de 
strategie tegen discriminatie en 
onderstreept dat het op de uitvoering 
aankomt; is verheugd over de tot dusverre 
gemaakte vorderingen, maar blijft bezorgd 
over de omvang van de discriminatie in het 
land en roept op tot respect voor alle 
nationale, etnische en seksuele 
minderheden en tot het waarborgen van 
hun rechten; veroordeelt met klem het 
besluit van de autoriteiten om de Pride 
Parade die voor september 2013 in 
Belgrado gepland was, te verbieden;

11. benadrukt het belang van bevordering 
en bescherming van de mensenrechten, de 
fundamentele vrijheden en het beginsel dat 
discriminatie, ongeacht de reden en 
ongeacht het niveau, verboden is; is 
verheugd over de goedkeuring van de 
strategie tegen discriminatie en 
onderstreept dat het op de uitvoering 
aankomt; is verheugd over de tot dusverre 
gemaakte vorderingen, maar blijft bezorgd 
over de omvang van de discriminatie in het 
land en roept op tot respect voor alle 
nationale, etnische en seksuele 
minderheden en tot het waarborgen van 
hun rechten; wijst erop dat er bijzondere 
aandacht moet worden geschonken aan 
bevolkingsgroepen die kwetsbaarder zijn 
voor discriminatie en discriminerende 
praktijken, zoals de Roma, vrouwen, 
personen met een handicap en kinderen; 
verzoekt om de Roma-strategie van Servië 
correct ten uitvoer te leggen; veroordeelt 
met klem het besluit van de autoriteiten om 
de Pride Parade die voor september 2013 in 
Belgrado gepland was, te verbieden;

Or. en

Amendement 82
Sandra Petrović Jakovina

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11



PE522.953v01-00 56/91 AM\1009021NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt het belang van bevordering 
en bescherming van de mensenrechten, de 
fundamentele vrijheden en het beginsel dat 
discriminatie, ongeacht de reden en 
ongeacht het niveau, verboden is; is 
verheugd over de goedkeuring van de 
strategie tegen discriminatie en 
onderstreept dat het op de uitvoering 
aankomt; is verheugd over de tot dusverre 
gemaakte vorderingen, maar blijft bezorgd 
over de omvang van de discriminatie in het 
land en roept op tot respect voor alle 
nationale, etnische en seksuele 
minderheden en tot het waarborgen van 
hun rechten; veroordeelt met klem het 
besluit van de autoriteiten om de Pride 
Parade die voor september 2013 in 
Belgrado gepland was, te verbieden;

11. benadrukt het belang van bevordering 
en bescherming van de mensenrechten, de 
fundamentele vrijheden en het beginsel dat 
discriminatie, ongeacht de reden en 
ongeacht het niveau, verboden is; is 
verheugd over de goedkeuring van de 
strategie tegen discriminatie en 
onderstreept dat het op de uitvoering 
aankomt; is verheugd over de tot dusverre 
gemaakte vorderingen, maar blijft bezorgd 
over de omvang van de discriminatie in het 
land en roept op tot respect voor alle 
nationale, etnische en seksuele 
minderheden en tot het waarborgen van 
hun rechten; veroordeelt met klem het 
besluit van de autoriteiten om de Pride 
Parade die voor september 2013 in 
Belgrado gepland was, te verbieden, en 
met name dat deel van het besluit dat het 
verbod rechtvaardigt met een beroep op 
een verstoring van het openbaar vervoer 
en op een bedreiging voor de gezondheid, 
openbare zeden en veiligheid van 
personen en goederen;

Or. hr

Amendement 83
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt het belang van bevordering 
en bescherming van de mensenrechten, de 
fundamentele vrijheden en het beginsel dat 
discriminatie, ongeacht de reden en 
ongeacht het niveau, verboden is; is 
verheugd over de goedkeuring van de 
strategie tegen discriminatie en 
onderstreept dat het op de uitvoering 

11. benadrukt het belang van bevordering 
en bescherming van de mensenrechten, de 
fundamentele vrijheden en het beginsel dat 
discriminatie, ongeacht de reden en 
ongeacht het niveau, verboden is; is 
verheugd over de goedkeuring van de 
strategie tegen discriminatie en 
onderstreept dat het op de uitvoering 
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aankomt; is verheugd over de tot dusverre 
gemaakte vorderingen, maar blijft bezorgd 
over de omvang van de discriminatie in het 
land en roept op tot respect voor alle 
nationale, etnische en seksuele 
minderheden en tot het waarborgen van 
hun rechten; veroordeelt met klem het 
besluit van de autoriteiten om de Pride 
Parade die voor september 2013 in 
Belgrado gepland was, te verbieden;

aankomt; is verheugd over de tot dusverre 
gemaakte vorderingen, maar blijft bezorgd 
over de omvang van de discriminatie in het 
land en roept op tot respect voor alle 
nationale, etnische en seksuele 
minderheden en tot het waarborgen van 
hun rechten; veroordeelt met klem het 
besluit van de autoriteiten om de Pride 
Parade die voor september 2013 in 
Belgrado gepland was, te verbieden en 
dringt erop aan om het recht op openbare 
manifestaties te garanderen voor alle 
burgers en minderheden, met inbegrip 
van de minderheid van lesbiennes, homo-, 
bi-, trans- en interseksuelen; verzoekt de 
autoriteiten om een vlot verkiezingsproces 
te waarborgen bij de verkiezingen voor de 
nationale minderheidsraden in 2014, in 
overeenstemming met de aanbevelingen 
van de onafhankelijke organen; 

Or. en

Amendement 84
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt het belang van bevordering 
en bescherming van de mensenrechten, de 
fundamentele vrijheden en het beginsel dat 
discriminatie, ongeacht de reden en 
ongeacht het niveau, verboden is; is 
verheugd over de goedkeuring van de 
strategie tegen discriminatie en 
onderstreept dat het op de uitvoering 
aankomt; is verheugd over de tot dusverre 
gemaakte vorderingen, maar blijft bezorgd 
over de omvang van de discriminatie in het 
land en roept op tot respect voor alle 
nationale, etnische en seksuele 
minderheden en tot het waarborgen van 
hun rechten; veroordeelt met klem het 

11. benadrukt het belang van bevordering 
en bescherming van de mensenrechten, de 
fundamentele vrijheden en het beginsel dat 
discriminatie, ongeacht de reden en
ongeacht het niveau, verboden is; is 
verheugd over de goedkeuring van de 
strategie tegen discriminatie en 
onderstreept dat het op de uitvoering 
aankomt; is verheugd over de tot dusverre 
gemaakte vorderingen, maar blijft bezorgd 
over de omvang van de discriminatie in het 
land en roept op tot respect voor alle 
nationale, etnische en seksuele 
minderheden en tot het waarborgen van 
hun rechten; veroordeelt met klem het 
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besluit van de autoriteiten om de Pride 
Parade die voor september 2013 in 
Belgrado gepland was, te verbieden;

besluit van de autoriteiten om de Pride 
Parade die voor september 2013 in 
Belgrado gepland was, te verbieden; 
verzoekt de Servische autoriteiten voorts 
om het probleem van de traumatische 
nasleep van het geweld van de jaren 1990 
aan te pakken in het kader van een 
langetermijnstrategie om te voorkomen 
dat hooliganisme en wetteloosheid 
opnieuw de kop opsteken;

Or. en

Amendement 85
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. beklemtoont de centrale rol van 
actieve en onafhankelijke organisaties 
van het maatschappelijk middenveld voor 
het versterken en bestendigen van 
democratische politieke processen in het 
land; erkent het belangrijke werk dat door 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld en vrouwenorganisaties wordt 
verzet met betrekking tot de bevordering 
van LHBT-rechten, het uitbannen van 
geweld tegen vrouwen, de toenemende 
deelname van vrouwen aan de politiek, 
inspanningen gericht op vredesopbouw, 
en de waakhondrol van het 
maatschappelijk middenveld; onderstreept 
het belang van een dialoog met de 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld en beklemtoont de cruciale rol 
van die organisaties voor het verbeteren 
van de regionale samenwerking op sociaal 
en politiek gebied; verwelkomt de 
verbeterde samenwerking van de regering 
met ngo's, maar dringt erop aan hen meer 
te raadplegen bij de beleidsvorming, ook 
bij de vaststelling van beleidsmaatregelen 
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en wetgeving en bij het toezicht op 
activiteiten van de overheid;

Or. en

Amendement 86
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt om een duidelijkere 
politieke verbintenis in het kader van de 
hervorming van het bestuur en de 
inspanningen om een op verdiensten 
gebaseerd systeem tot stand te brengen, 
met name bij het verzekeren van de 
voltooiing en volledige afstemming op de 
internationale normen van het 
rechtskader; betreurt dat de wet inzake 
overheidsambtenaren niet van toepassing 
is op plaatselijke overheden;

Or. en

Amendement 87
László Tőkés

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de autoriteiten om gelijke 
behandeling, zonder discriminatie van 
nationale en etnische minderheden te 
bevorderen, bijvoorbeeld door toegang te 
bieden tot onderwijs in de moedertaal en 
via het taalgebruik in het plaatselijke en 
regionale bestuur; verzoekt voorts om 
verbeteringen aan te brengen om 
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discriminatie in de bestaande wetten en 
praktijken voor de teruggave van 
eigendommen aan mensen die tot 
nationale en etnische minderheden 
behoren en de teruggave van 
eigendommen die in beslag zijn genomen 
bij kerken, weg te werken; beveelt voorts 
aan om meer financiële steun te 
verstrekken aan de nationale raden ter 
vertegenwoordiging van etnische 
nationale minderheden om hun werk te 
ondersteunen en ervoor te zorgen dat hun 
doelstellingen worden bereikt;

Or. en

Amendement 88
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de Servische autoriteiten 
om een proactieve aanpak te hanteren om 
de integratie van lesbiennes, homo-, bi-, 
trans- en interseksuelen te verbeteren;

Or. en

Amendement 89
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. benadrukt dat Servië de grote 
verdragen over de arbeidsrechten van de 
IAO en het herziene Europees Sociaal 
Handvest heeft geratificeerd; onderstreept 
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dat de arbeids- en vakbondsrechten 
ondanks de constitutionele waarborgen 
nog steeds beperkt zijn en dringt er bij 
Servië op aan deze rechten verder te 
versterken; is bezorgd over het feit dat de 
sociale dialoog nog steeds zwak is en dat 
er geen regelmatig overleg plaatsvindt met 
de sociale partners; dringt aan op het 
nemen van verdere stappen ter versterking 
van de sociaaleconomische raad om 
ervoor te zorgen dat hij een actieve functie 
kan vervullen bij de bevordering van de 
sociale dialoog en een actievere 
adviserende rol kan spelen in het 
wetgevingsproces;

Or. en

Amendement 90
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. verzoekt de autoriteiten de 
geloofwaardigheid en het 
professionalisme van het programma ter 
bescherming van getuigen te waarborgen 
en het van voldoende middelen te voorzien 
zodat de rechterlijke macht haar 
procedures met betrekking tot 
oorlogsmisdaden en georganiseerde 
misdaad effectief kan voortzetten; wijst 
erop dat een aantal voormalige 
politieambtenaren het WPP vrijwillig de 
rug hebben toegekeerd wegens de 
aanzienlijke tekortkomingen daarvan;

Or. en



PE522.953v01-00 62/91 AM\1009021NL.doc

NL

Amendement 91
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. onderstreept dat de vrijheid van de 
media gewaarborgd moet worden en is in 
dit verband verheugd over de 
decriminalisering van laster; wijst erop dat 
er een sterke openbare omroep moet 
blijven bestaan en dat volledige 
transparantie omtrent mediaeigendom moet
worden gegarandeerd; moedigt aan tot 
snelle uitvoering van de mediastrategie en 
de daarmee verband houdende 
wetsontwerpen; betreurt ten zeerste de 
aanhoudende bedreiging van journalisten;

12. onderstreept dat de vrijheid van de 
media gewaarborgd moet worden en is in 
dit verband verheugd over de 
decriminalisering van laster; wijst erop dat 
er een sterke openbare omroep moet 
blijven bestaan en dat de stabiele en 
duurzame financiering daarvan en 
volledige transparantie omtrent 
mediaeigendom moeten worden 
gegarandeerd; moedigt aan tot snelle 
uitvoering van de mediastrategie en de 
daarmee verband houdende 
wetsontwerpen; is bijzonder bezorgd over 
de aanhoudende bedreiging van 
journalisten en herhaalt zijn oproep aan 
het adres van de autoriteiten om lopende 
onderzoeken naar de moord op 
journalisten te voltooien; is van mening 
dat er verdere stappen dienen te worden 
ondernomen om journalisten een veilige 
omgeving te bieden waarin zij hun werk 
effectief en zonder zelfcensuur kunnen 
uitvoeren; vestigt met name de aandacht 
op het gevaar dat overheidsmiddelen 
misbruikt worden voor advertenties om 
politieke invloed te laten gelden in de 
media; 

Or. en

Amendement 92
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. onderstreept dat de vrijheid van de 
media gewaarborgd moet worden en is in 
dit verband verheugd over de 
decriminalisering van laster; wijst erop dat 
er een sterke openbare omroep moet 
blijven bestaan en dat volledige 
transparantie omtrent mediaeigendom moet 
worden gegarandeerd; moedigt aan tot 
snelle uitvoering van de mediastrategie en 
de daarmee verband houdende 
wetsontwerpen; betreurt ten zeerste de 
aanhoudende bedreiging van journalisten;

12. onderstreept dat het pluralisme in de 
media en de vrijheid van informatie
gewaarborgd moeten worden en is in dit 
verband verheugd over de 
decriminalisering van laster; wijst erop dat 
er een sterke openbare en onafhankelijke 
omroep moet blijven bestaan en dat 
volledige transparantie omtrent 
mediaeigendom moet worden 
gegarandeerd; moedigt aan tot snelle 
uitvoering van de mediastrategie en de 
daarmee verband houdende 
wetsontwerpen; betreurt ten zeerste de 
aanhoudende bedreiging en de precaire 
arbeidsomstandigheden van journalisten;

Or. en

Amendement 93
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. onderstreept dat de vrijheid van de 
media gewaarborgd moet worden en is in 
dit verband verheugd over de 
decriminalisering van laster; wijst erop dat 
er een sterke openbare omroep moet 
blijven bestaan en dat volledige 
transparantie omtrent mediaeigendom moet 
worden gegarandeerd; moedigt aan tot 
snelle uitvoering van de mediastrategie en 
de daarmee verband houdende 
wetsontwerpen; betreurt ten zeerste de 
aanhoudende bedreiging van journalisten;

12. onderstreept dat de vrijheid van de 
media gewaarborgd moet worden en is in 
dit verband verheugd over de 
decriminalisering van laster; wijst erop dat 
er een sterke openbare en onafhankelijke 
omroep moet blijven bestaan en dat 
volledige transparantie omtrent 
mediaeigendom moet worden 
gegarandeerd; moedigt aan tot snelle 
uitvoering van de mediastrategie en de 
daarmee verband houdende 
wetsontwerpen; betreurt ten zeerste de 
aanhoudende bedreiging van journalisten;

Or. en
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Amendement 94
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. onderstreept dat de vrijheid van de 
media gewaarborgd moet worden en is in 
dit verband verheugd over de 
decriminalisering van laster; wijst erop dat 
er een sterke openbare omroep moet 
blijven bestaan en dat volledige 
transparantie omtrent mediaeigendom moet
worden gegarandeerd; moedigt aan tot 
snelle uitvoering van de mediastrategie en 
de daarmee verband houdende 
wetsontwerpen; betreurt ten zeerste de 
aanhoudende bedreiging van journalisten;

12. onderstreept dat de vrijheid van de 
media gewaarborgd moet worden en is in 
dit verband verheugd over de 
decriminalisering van laster; wijst erop dat 
er een sterke openbare omroep moet 
blijven bestaan en dat de stabiele en 
duurzame financiering daarvan en 
volledige transparantie omtrent 
mediaeigendom moeten worden 
gegarandeerd; moedigt aan tot snelle 
uitvoering van de mediastrategie en de 
daarmee verband houdende 
wetsontwerpen; betreurt ten zeerste de 
aanhoudende bedreiging van journalisten;

Or. en

Amendement 95
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. onderstreept dat de vrijheid van de 
media gewaarborgd moet worden en is in 
dit verband verheugd over de 
decriminalisering van laster; wijst erop dat 
er een sterke openbare omroep moet 
blijven bestaan en dat volledige 
transparantie omtrent mediaeigendom moet 
worden gegarandeerd; moedigt aan tot 
snelle uitvoering van de mediastrategie en 
de daarmee verband houdende 
wetsontwerpen; betreurt ten zeerste de 
aanhoudende bedreiging van journalisten;

12. onderstreept dat de vrijheid van de 
media gewaarborgd moet worden en is in 
dit verband verheugd over de 
decriminalisering van laster; wijst erop dat 
er een sterke openbare omroep moet 
blijven bestaan en dat volledige 
transparantie omtrent mediaeigendom moet 
worden gegarandeerd; moedigt aan tot 
snelle uitvoering van de mediastrategie en 
de daarmee verband houdende 
wetsontwerpen, waaronder het snel 
verzekeren van wijdverbreide 
internettoegang; betreurt ten zeerste de 
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aanhoudende bedreiging van journalisten;

Or. en

Amendement 96
László Tőkés

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Servische regering om 
meer samen te werken met Europese 
instellingen om een betere toegang tot de 
Europese middelen voor organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld te 
verzekeren, om zo hun werk als essentiële 
actoren in het Europese integratieproces 
van Servië te ondersteunen;

Or. en

Amendement 97
Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. herhaalt zijn oproep aan de 
autoriteiten om als stap in het Servische 
democratiseringsproces hun 
inspanningen voort te zetten met het oog 
op het ongedaan maken van de erfenis 
van de voormalige communistische 
geheime diensten; betreurt het gebrek aan 
politieke wil en blijft aanmoedigen om de 
aanbevelingen van het Europees 
Parlement te volgen ten aanzien van meer 
parlementair toezicht en controle op de 
veiligheidsdiensten en het openstellen van 
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de nationale archieven, en met name de 
documenten van het voormalige 
communistische inlichtingenbureau, de 
UDBA; verzoekt de autoriteiten daarom 
nogmaals om de toegang tot de archieven 
met betrekking tot de voormalige 
republieken van Joegoslavië te 
vergemakkelijken en deze aan de 
respectieve regeringen te restitueren, als 
zij daarom verzoeken;

Or. en

Amendement 98
Kinga Gál, Andrey Kovatchev, György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. onderstreept het belang van 
nationale raden van nationale 
minderheden en hun rol in de integratie 
van nationale minderheden, bijvoorbeeld 
bij de toepassing van de individuele en 
collectieve rechten van nationale 
minderheden en verzoekt Servië om het 
respectieve bestaande rechtskader te 
behouden, te harmoniseren en verder te 
ontwikkelen;

Or. en

Amendement 99
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. wijst erop dat er meer 
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inspanningen moeten worden geleverd om 
mensenhandel te bestrijden en spoort aan 
om de rollen en taken van ambtenaren en 
dienstverleners bij de identificatie van 
slachtoffers en het doorverwijzen van 
slachtoffers naar de juiste diensten te 
formaliseren;

Or. en

Amendement 100
Bernd Posselt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt Servië te blijven werken aan 
de tenuitvoerlegging van het 
wetgevingskader inzake minderheden in 
het hele land en zich actiever bezig te 
houden met de situatie van de Roma;

13. verzoekt Servië het wetgevingskader 
inzake minderheden in het hele land 
effectief ten uitvoer te leggen en zich 
actiever bezig te houden met de situatie 
van de Roma;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt Servië te blijven werken aan
de tenuitvoerlegging van het 
wetgevingskader inzake minderheden in 
het hele land en zich actiever bezig te 
houden met de situatie van de Roma;

13. verzoekt Servië meer inspanningen te 
leveren voor de tenuitvoerlegging van het 
wetgevingskader inzake minderheden in 
het hele land; wijst erop dat Servië zich 
actiever moet bezighouden met de situatie 
van de Roma; dringt er bij de plaatselijke 
overheden op aan om relevante
beslissingen inzake het gebruik van 
minderheidstalen in het onderwijs 
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volledig door te voeren;

Or. en

Amendement 102
Sandra Petrović Jakovina
Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt Servië te blijven werken aan 
de tenuitvoerlegging van het 
wetgevingskader inzake minderheden in 
het hele land en zich actiever bezig te 
houden met de situatie van de Roma;

13. verzoekt Servië te blijven werken aan 
de tenuitvoerlegging van het 
wetgevingskader en van de bilaterale en 
multilaterale overeenkomsten inzake de 
verdediging van de rechten van nationale 
en etnische minderheden in het hele land 
en zich actiever bezig te houden met de 
situatie van de Roma;

Or. hr

Amendement 103
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt Servië te blijven werken aan 
de tenuitvoerlegging van het 
wetgevingskader inzake minderheden in 
het hele land en zich actiever bezig te 
houden met de situatie van de Roma;

13. verzoekt Servië te blijven werken aan 
de tenuitvoerlegging van het 
wetgevingskader inzake minderheden in 
het hele land en zich actiever bezig te 
houden met de situatie van Roma-vrouwen 
en -mannen;

Or. en

Amendement 104
Jelko Kacin
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt Servië te blijven werken aan 
de tenuitvoerlegging van het 
wetgevingskader inzake minderheden in 
het hele land en zich actiever bezig te 
houden met de situatie van de Roma;

13. verzoekt Servië te blijven werken aan 
de tenuitvoerlegging van het 
wetgevingskader inzake minderheden in 
het hele land en zich actiever bezig te 
houden met de situatie van de Roma, die 
nog steeds geconfronteerd worden met 
moeilijke leefomstandigheden, gedwongen 
uitzettingen en discriminatie op de 
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 105
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt Servië te blijven werken aan 
de tenuitvoerlegging van het 
wetgevingskader inzake minderheden in 
het hele land en zich actiever bezig te 
houden met de situatie van de Roma;

13. verzoekt Servië te blijven werken aan 
de tenuitvoerlegging van het 
wetgevingskader inzake minderheden in 
het hele land en zich actiever bezig te 
houden met de situatie van de Roma; 
herhaalt zijn oproep aan het adres van de 
Europese Commissie om de inspanningen 
van Servië op dit gebied nauw te 
monitoren; verzoekt de Servische 
plaatselijke overheden om een klimaat 
van verdraagzaamheid jegens 
minderheden te bevorderen, wat
intimidatie van deze minderheden zou 
helpen voorkomen en zou helpen om hun 
rechten effectief af te dwingen, zoals 
vrijheid van godsdienst en onderwijs in de 
moedertaal;

Or. en
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Amendement 106
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt Servië te blijven werken aan 
de tenuitvoerlegging van het 
wetgevingskader inzake minderheden in 
het hele land en zich actiever bezig te 
houden met de situatie van de Roma;

13. verzoekt Servië te blijven werken aan 
de tenuitvoerlegging van het 
wetgevingskader inzake minderheden in 
het hele land en zich actiever bezig te 
houden met de situatie van de Roma; wijst 
erop dat de antidiscriminatiewetgeving 
volledig moet worden geharmoniseerd met 
het EU-beleid en dat een holistische 
benadering tot de integratie van de Roma 
moet worden gehanteerd; wijst voorts op 
de noodzaak van een effectieve 
monitoring van de integratiemaatregelen 
om de kloof tussen wetgeving en 
tenuitvoerlegging te dichten;

Or. en

Amendement 107
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt Servië te blijven werken aan 
de tenuitvoerlegging van het 
wetgevingskader inzake minderheden in 
het hele land en zich actiever bezig te 
houden met de situatie van de Roma;

13. verzoekt Servië te blijven werken aan 
de tenuitvoerlegging van het 
wetgevingskader inzake minderheden in 
het hele land en zich actiever bezig te 
houden met de situatie van de Roma; 
verzoekt de Servische autoriteiten om te 
voorzien in toegang tot huisvesting en 
gezondheidsdiensten;

Or. en
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Amendement 108
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Servische autoriteiten 
om de correcte tenuitvoerlegging van het 
gezamenlijke protocol inzake 
minderheden, dat in maart 2012 door de 
Roemeense en de Servische regering werd 
ondertekend, te waarborgen; herhaalt zijn 
oproep aan het adres van de Europese 
Commissie om nauw toe te zien op de 
tenuitvoerlegging van de in het protocol 
beoogde maatregelen door de Servische 
autoriteiten; merkt op dat de bescherming 
van minderheden een essentieel politiek 
criterium is dat volledig moet worden 
geëerbiedigd om lid te kunnen worden 
van de EU;

Or. en

Amendement 109
Bernd Posselt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. dringt er bij de Servische 
autoriteiten op aan om de situatie van 
minderheden te verbeteren, met name in 
Vojvodina, de Sandžak van Novi Pazar en 
de Presevo-vallei;

Or. en
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Amendement 110
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. neemt kennis van de werkzaamheden 
gericht op wijziging van het Wetboek van 
strafrecht, maar stelt vast dat ook na 
goedkeuring van de wijzigingen de 
rechtsonzekerheid in de privésector 
voortbestaat; spreekt opnieuw zijn 
bezorgdheid uit over de bepalingen van het 
nieuwe artikel 234, dat soortgelijke 
problemen oplevert als het herhaaldelijk 
bekritiseerde artikel 359;

14. neemt kennis van de werkzaamheden 
gericht op wijziging van het Wetboek van 
strafrecht, maar stelt vast dat ook na 
goedkeuring van de wijzigingen de 
rechtsonzekerheid in de privésector 
voortbestaat; spreekt opnieuw zijn 
bezorgdheid uit over de bepalingen van het 
nieuwe artikel 234, inzake misbruik van 
verantwoordelijke functies, dat nog steeds 
ruimte laat voor willekeurige interpretatie 
en verzoekt om bestaande 
onrechtvaardige vervolgingen in de 
privésector uit hoofde van artikel 359
onmiddellijk in te trekken;

Or. en

Amendement 111
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. neemt kennis van de werkzaamheden 
gericht op wijziging van het Wetboek van 
strafrecht, maar stelt vast dat ook na 
goedkeuring van de wijzigingen de 
rechtsonzekerheid in de privésector 
voortbestaat; spreekt opnieuw zijn 
bezorgdheid uit over de bepalingen van het 
nieuwe artikel 234, dat soortgelijke 
problemen oplevert als het herhaaldelijk 
bekritiseerde artikel 359;

14. neemt kennis van de werkzaamheden 
gericht op wijziging van het Wetboek van 
strafrecht, maar stelt vast dat ook na 
goedkeuring van de wijzigingen de 
rechtsonzekerheid in de privésector 
voortbestaat; spreekt opnieuw zijn 
bezorgdheid uit over de bepalingen van het 
nieuwe artikel 234, dat soortgelijke 
problemen oplevert als het herhaaldelijk 
door het Europees Parlement 
bekritiseerde artikel 359, en om zaken uit 
hoofde van artikel 359 automatisch onder 
te brengen onder artikel 234; benadrukt 
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dat de bepalingen van het nieuwe artikel 
234 niet mogen worden toegepast op 
personen die in het binnen- of buitenland 
een particulier bedrijf bezitten, en 
evenmin op personen die een
verantwoordelijke functie bekleden in 
buitenlandse bedrijven buiten Servië of op 
binnenlandse of buitenlandse financiële 
investeerders in bedrijven; roept de 
autoriteiten op alle strafprocedures tegen 
deze personen stop te zetten; wijst erop dat 
ongerechtvaardigde procedures tegen 
zulke personen onmiddellijk moeten 
worden stopgezet, aangezien zij de 
rechtsstaat in het land in gevaar brengen 
en de rechtsonzekerheid voor de 
bedrijfswereld in Servië vergroten;

Or. en

Amendement 112
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. prijst de werkzaamheden van 
onafhankelijke regelgevingsorganen, zoals 
de ombudsman, de commissaris voor 
informatie van openbaar belang e.a., en 
hun bijdrage aan de verbetering van het 
rechtskader en de verantwoordingsplicht 
van de overheidsinstellingen;

15. benadrukt dat overheidsinstellingen 
op een transparante, 
verantwoordingsplichtige manier moeten 
handelen; prijst de werkzaamheden van 
onafhankelijke regelgevingsorganen, zoals 
de ombudsman, de commissaris voor 
informatie van openbaar belang e.a., en 
erkent hun bijdrage aan de verbetering van 
het rechtskader en de 
verantwoordingsplicht van de 
overheidsinstellingen;

Or. en
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Amendement 113
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. prijst de werkzaamheden van 
onafhankelijke regelgevingsorganen, zoals 
de ombudsman, de commissaris voor 
informatie van openbaar belang e.a., en 
hun bijdrage aan de verbetering van het 
rechtskader en de verantwoordingsplicht 
van de overheidsinstellingen;

15. prijst de werkzaamheden van 
onafhankelijke regelgevingsorganen, zoals 
de ombudsman, de commissaris voor 
informatie van openbaar belang e.a., en 
hun bijdrage aan de verbetering van het 
rechtskader en de verantwoordingsplicht 
van de overheidsinstellingen; dringt er bij 
de autoriteiten op aan om hun 
aanbevelingen en bevindingen 
systematisch te volgen;

Or. en

Amendement 114
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. prijst de werkzaamheden van 
onafhankelijke regelgevingsorganen, zoals 
de ombudsman, de commissaris voor 
informatie van openbaar belang e.a., en 
hun bijdrage aan de verbetering van het 
rechtskader en de verantwoordingsplicht 
van de overheidsinstellingen;

15. prijst de werkzaamheden van 
onafhankelijke regelgevingsorganen, zoals 
de ombudsman, de commissaris voor 
informatie van openbaar belang e.a., en 
hun bijdrage aan de verbetering van het 
rechtskader en de verantwoordingsplicht 
van de overheidsinstellingen; is verheugd 
over de vruchtbare samenwerking tussen 
Servië en het Internationaal Strafhof voor 
ex-Joegoslavië (ICTY) in Den Haag als 
een belangrijke stap in de richting van 
Europese integratie;

Or. hr
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Amendement 115
László Tőkés

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Servische regering om 
het onderzoek naar voormalige 
dictatoriale regimes mogelijk te maken, 
om te zorgen voor zowel politieke als 
gerechtelijke rehabilitatie en om 
voormalige slachtoffers en hun gezinnen 
die daaronder geleden hebben schadeloos 
te stellen om zo de sociale samenhang te 
vergroten en voor duurzame vrede en 
rechtvaardigheid te zorgen in de context 
van het Europese integratieproces van 
Servië;

Or. en

Amendement 116
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst op de voordelen van het 
decentraliseringsproces en moedigt aan tot 
versterking van de bevoegdheden van de 
lokale overheden; blijft met name 
verontrust over de rechtsonzekerheid 
omtrent de status van Vojvodina en de 
vertraging bij de goedkeuring van de wet 
betreffende de eigen middelen van 
Vojvodina;

16. merkt op dat er in Servië nog steeds 
een centralistische mentaliteit bestaat en 
wijst in dat verband op de voordelen van 
het decentraliseringsproces en moedigt aan 
tot versterking van de bevoegdheden van 
de lokale overheden; blijft met name 
verontrust over de rechtsonzekerheid 
omtrent de status van Vojvodina en de 
vertraging bij de goedkeuring van de wet 
betreffende de eigen middelen van 
Vojvodina;

Or. en
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Amendement 117
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst op de voordelen van het 
decentraliseringsproces en moedigt aan tot 
versterking van de bevoegdheden van de 
lokale overheden; blijft met name 
verontrust over de rechtsonzekerheid 
omtrent de status van Vojvodina en de 
vertraging bij de goedkeuring van de wet 
betreffende de eigen middelen van 
Vojvodina;

16. wijst op de voordelen van het 
decentraliseringsproces en moedigt aan tot 
versterking van de bevoegdheden van de 
lokale overheden; betreurt dat de 
nationale raad voor decentralisatie nog 
steeds niet actief is; blijft met name 
verontrust over de rechtsonzekerheid 
omtrent de status van Vojvodina en de 
vertraging bij de goedkeuring van de wet 
betreffende de eigen middelen van 
Vojvodina;

Or. en

Amendement 118
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst op de voordelen van het 
decentraliseringsproces en moedigt aan tot 
versterking van de bevoegdheden van de 
lokale overheden; blijft met name 
verontrust over de rechtsonzekerheid 
omtrent de status van Vojvodina en de 
vertraging bij de goedkeuring van de wet 
betreffende de eigen middelen van 
Vojvodina;

16. wijst op de voordelen van het 
decentraliseringsproces en moedigt aan tot 
versterking van de bevoegdheden van de 
lokale overheden; blijft met name 
verontrust over de rechtsonzekerheid 
omtrent de status van Vojvodina en de 
vertraging bij de goedkeuring van de wet 
betreffende de eigen middelen van 
Vojvodina; benadrukt het belang van het 
geven van lessen in de minderheidstalen; 
is bezorgd dat televisieprogramma's 
mogelijk niet langer in de 
minderheidstalen zullen worden 
uitgezonden ten gevolge van de 
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opkomende privatisering van de media;

Or. hr

Amendement 119
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is ingenomen met de stappen die 
door de autoriteiten warden ondernomen 
om de sociaaleconomische situatie in de 
Preševo-vallei en Sandžak te verbeteren, 
maar onderstreept dat er meer 
inspanningen nodig zijn, aangezien deze 
regio's nog steeds erg onderontwikkeld 
zijn en de werkloosheid er erg hoog is; 
wijst op het feit dat etnische Albanese en 
Bosnische minderheden nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn in het 
plaatselijke bestuur;

Or. en

Amendement 120
Bernd Posselt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. dringt er bij de regering van de 
Republiek Servië op aan om meer steun te 
verlenen voor economische ontwikkeling 
in de arme grensregio's van hun land met 
Kosovo, Macedonië, Montenegro en 
Bosnië-Herzegovina en om beter samen te 
werken over de grenzen heen; vraagt de 
Raad en de Commissie om zulke 



PE522.953v01-00 78/91 AM\1009021NL.doc

NL

ontwikkelingsstrategieën duidelijk te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 121
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is ingenomen met de nationale 
wetgeving inzake nationale minderheden; 
verzoekt Servië om zich te blijven inzetten 
voor de gelijke, niet-discriminerende en 
evenredige tenuitvoerlegging van deze 
wetgeving;

Or. en

Amendement 122
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. spreekt nogmaals zijn steun uit 
voor het REKOM-initiatief en spoort de 
landen van het voormalige Joegoslavië er 
met klem toe aan om een 
intergouvernementele commissie op te 
richten die de feiten moet achterhalen 
over de slachtoffers en vermiste personen 
van de oorlogen van 1991-2001;

Or. en
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Amendement 123
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. bevestigt zijn onwankelbare steun voor 
het liberaliseren van de visumplicht voor 
de landen op de Westelijke Balkan, een 
belangrijk onderdeel van het Europese 
integratieproces in de gehele regio; 
verzoekt de lidstaten geen misbruik te 
maken van de in september goedgekeurde 
regeling inzake de opschorting van de 
visumplicht, maar het vraagstuk van de 
onechte asielzoekers aan te pakken door de 
respectieve wetgevingskaders aan te 
passen; vraagt tegelijkertijd om 
maatregelen op nationaal niveau, met name 
sociaaleconomische maatregelen ten 
behoeve van kwetsbaardere groepen;

17. bevestigt zijn onwankelbare steun voor 
het liberaliseren van de visumplicht voor 
de landen op de Westelijke Balkan, een 
belangrijk onderdeel van het Europese 
integratieproces in de gehele regio; 
verzoekt de lidstaten geen misbruik te 
maken van de in september goedgekeurde 
regeling inzake de opschorting van de 
visumplicht, maar het vraagstuk van de 
onechte asielzoekers aan te pakken door de
respectieve wetgevingskaders aan te 
passen; veroordeelt tegelijkertijd de 
reisbeperkingen en vervolgingen na de 
terugkeer gericht op de Roma en andere 
asielzoekers die zonder succes een 
asielprocedure hebben doorlopen in de 
lidstaten van de EU; vraagt om 
maatregelen op nationaal niveau, met name 
sociaaleconomische maatregelen ten 
behoeve van kwetsbaardere groepen;

Or. en

Amendement 124
Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. zet de Servische autoriteiten ertoe aan 
om eindelijk structurele economische 
hervormingen door te voeren ter 
verbetering van het investeringsklimaat, de 
hoge werkloosheid en de armoede te 
bestrijden, de begroting te consolideren en 
het pensioenstelsel te hervormen; stelt met 

18. wijst op de dringende noodzaak van 
verdere begrotingsconsolidatie; dringt er 
bij de Servische autoriteiten op aan om de 
loonuitgaven en subsidies in de 
overheidssector in te dijken en de 
belastinginning te versterken; benadrukt 
dat omvattende structurele hervormingen 
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klem dat het dringend noodzakelijk is 
bestuurlijke barrières voor het 
bedrijfsleven uit de weg te ruimen, en wijst 
op het belang van een snelle 
herstructurering van overheidsbedrijven;

de begrotingsconsolidatie ten goede 
dienen te komen en spoort de regering er 
daarom toe aan om eindelijk structurele 
economische hervormingen door te voeren 
ter verbetering van het investeringsklimaat, 
de hoge werkloosheid en de armoede te 
bestrijden, de begroting te consolideren en 
het pensioenstelsel te hervormen stelt met 
klem dat het dringend noodzakelijk is 
bestuurlijke barrières voor het 
bedrijfsleven uit de weg te ruimen, en wijst 
op het belang van een snelle 
herstructurering van overheidsbedrijven
om de verliezen en de aanwezigheid van 
de staat in de economie te beperken;

Or. en

Amendement 125
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. zet de Servische autoriteiten ertoe aan 
om eindelijk structurele economische 
hervormingen door te voeren ter 
verbetering van het investeringsklimaat, de 
hoge werkloosheid en de armoede te 
bestrijden, de begroting te consolideren en 
het pensioenstelsel te hervormen; stelt met 
klem dat het dringend noodzakelijk is 
bestuurlijke barrières voor het 
bedrijfsleven uit de weg te ruimen, en wijst 
op het belang van een snelle 
herstructurering van overheidsbedrijven;

18. zet de Servische autoriteiten ertoe aan 
om een verantwoordelijk fiscaal beleid 
aan te nemen; verzoekt de Servische 
autoriteiten eindelijk structurele 
economische hervormingen door te voeren, 
zoals een wijziging van de wet inzake 
grond en bouw, ter verbetering van het 
investeringsklimaat, de hoge werkloosheid 
en de armoede te bestrijden, de begroting 
te consolideren en het pensioenstelsel te 
hervormen; stelt met klem dat het dringend 
noodzakelijk is bestuurlijke barrières voor 
het bedrijfsleven uit de weg te ruimen, en 
wijst op het belang van een snelle 
herstructurering van overheidsbedrijven;

Or. hr

Amendement 126
Nadezhda Neynsky
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. zet de Servische autoriteiten ertoe aan 
om eindelijk structurele economische 
hervormingen door te voeren ter 
verbetering van het investeringsklimaat, de 
hoge werkloosheid en de armoede te 
bestrijden, de begroting te consolideren en 
het pensioenstelsel te hervormen; stelt met 
klem dat het dringend noodzakelijk is 
bestuurlijke barrières voor het 
bedrijfsleven uit de weg te ruimen, en wijst 
op het belang van een snelle 
herstructurering van overheidsbedrijven;

18. zet de Servische autoriteiten ertoe aan 
om eindelijk structurele economische 
hervormingen door te voeren ter 
verbetering van het investerings- en 
ondernemingsklimaat, de verspreiding 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
verder te ondersteunen, de hoge 
werkloosheid en de armoede te bestrijden, 
met name in gebieden die hoofdzakelijk 
bevolkt worden door nationale 
minderheden, de begroting te consolideren 
en het pensioenstelsel te hervormen; stelt 
met klem dat het dringend noodzakelijk is 
bestuurlijke barrières voor het 
bedrijfsleven uit de weg te ruimen, en wijst 
op het belang van een snelle 
herstructurering van overheidsbedrijven;

Or. en

Amendement 127
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. zet de Servische autoriteiten ertoe aan 
om eindelijk structurele economische 
hervormingen door te voeren ter 
verbetering van het investeringsklimaat, de 
hoge werkloosheid en de armoede te 
bestrijden, de begroting te consolideren en 
het pensioenstelsel te hervormen; stelt met 
klem dat het dringend noodzakelijk is 
bestuurlijke barrières voor het 
bedrijfsleven uit de weg te ruimen, en wijst 
op het belang van een snelle 

18. zet de Servische autoriteiten ertoe aan 
om eindelijk structurele economische 
hervormingen door te voeren ter 
verbetering van het investeringsklimaat, de 
hoge werkloosheid en de armoede te 
bestrijden, de begroting te consolideren en 
het pensioenstelsel te hervormen om tot 
een duurzaam pensioenstelsel te komen; 
stelt met klem dat het dringend 
noodzakelijk is bestuurlijke barrières voor 
het bedrijfsleven uit de weg te ruimen, en 
wijst op het belang van een snelle 
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herstructurering van overheidsbedrijven; herstructurering van overheidsbedrijven;

Or. en

Amendement 128
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. zet de Servische autoriteiten ertoe aan 
om eindelijk structurele economische 
hervormingen door te voeren ter 
verbetering van het investeringsklimaat, de 
hoge werkloosheid en de armoede te 
bestrijden, de begroting te consolideren en 
het pensioenstelsel te hervormen; stelt met 
klem dat het dringend noodzakelijk is 
bestuurlijke barrières voor het 
bedrijfsleven uit de weg te ruimen, en wijst 
op het belang van een snelle 
herstructurering van overheidsbedrijven;

18. zet de Servische autoriteiten ertoe aan 
om eindelijk structurele economische 
hervormingen door te voeren ter 
verbetering van het investeringsklimaat, de 
hoge werkloosheid en de armoede te 
bestrijden, de begroting te consolideren en 
het pensioenstelsel te hervormen; stelt met 
klem dat het dringend noodzakelijk is 
bestuurlijke barrières voor het 
bedrijfsleven uit de weg te ruimen, en wijst 
op het belang van een snelle 
herstructurering van overheidsbedrijven; 
verzoekt de Servische autoriteiten daartoe 
om een volledig functionerende 
markteconomie te versterken, een 
krachtige belastinggrondslag tot stand te 
brengen en een armoedestrategie uit te 
werken, aangezien dit van essentieel 
belang is om de toetreding van Servië tot 
de EU haalbaar te maken; merkt voorts 
op dat de geslaagde invoering en 
tenuitvoerlegging van structurele 
economische hervormingen de hoge mate 
van emigratie kan helpen inperken;

Or. en

Amendement 129
Jelko Kacin
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. zet de Servische autoriteiten ertoe aan 
om eindelijk structurele economische 
hervormingen door te voeren ter 
verbetering van het investeringsklimaat, de 
hoge werkloosheid en de armoede te 
bestrijden, de begroting te consolideren en 
het pensioenstelsel te hervormen; stelt met 
klem dat het dringend noodzakelijk is 
bestuurlijke barrières voor het 
bedrijfsleven uit de weg te ruimen, en wijst 
op het belang van een snelle 
herstructurering van overheidsbedrijven;

18. zet de Servische autoriteiten ertoe aan 
om eindelijk structurele economische 
hervormingen door te voeren ter 
verbetering van het investeringsklimaat, de 
hoge werkloosheid en de armoede te 
bestrijden, de begroting te consolideren en 
het pensioenstelsel te hervormen; stelt met 
klem dat het dringend noodzakelijk is 
bestuurlijke barrières voor het 
bedrijfsleven uit de weg te ruimen, en wijst 
op het belang van een snelle 
herstructurering van overheidsbedrijven; 
dringt er bij de Servische autoriteiten op 
aan om het maatschappelijk middenveld 
en de bedrijfswereld te raadplegen en hen 
te betrekken bij werkgroepen voor het 
opstellen van nieuwe wetgeving; dringt er 
bij de Servische autoriteiten op aan om 
het vertrouwen van de bedrijfswereld te 
herstellen door een hervorming van de 
regelgeving en de wetgeving;

Or. en

Amendement 130
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. zet de Servische autoriteiten ertoe aan 
om eindelijk structurele economische 
hervormingen door te voeren ter 
verbetering van het investeringsklimaat, de 
hoge werkloosheid en de armoede te 
bestrijden, de begroting te consolideren en 
het pensioenstelsel te hervormen; stelt met 
klem dat het dringend noodzakelijk is 
bestuurlijke barrières voor het 

18. zet de Servische autoriteiten ertoe aan 
om eindelijk structurele economische 
hervormingen door te voeren ter 
verbetering van het investeringsklimaat, de 
hoge werkloosheid en de armoede te 
bestrijden, de begroting te consolideren en 
het pensioenstelsel te hervormen; stelt met 
klem dat het dringend noodzakelijk is 
bestuurlijke barrières voor het 
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bedrijfsleven uit de weg te ruimen, en wijst 
op het belang van een snelle 
herstructurering van overheidsbedrijven;

bedrijfsleven uit de weg te ruimen, en wijst 
op het belang van een snelle 
herstructurering van overheidsbedrijven; 
dringt er bij de Servische autoriteiten op 
aan om het vertrouwen van de 
bedrijfswereld te herstellen door een 
hervorming van de regelgeving en de 
wetgeving en om tegelijkertijd een einde te 
maken aan de systematische aanvallen op 
de bedrijfswereld door misbruik van 
artikel 234 van het Wetboek van 
Strafrecht, die het vertrouwen van de 
bedrijven en de investeerders in Servië 
ondermijnen;

Or. en

Amendement 131
Takis Hadjigeorgiou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. onderstreept dat er meer 
inspanningen moeten worden geleverd om 
het oprichten van kleine en middelgrote 
ondernemingen te vergemakkelijken; wijst 
eveneens op de noodzaak het rechtskader 
inzake arbeidsrecht en vakbondsrechten 
in overeenstemming met de IAO-
verdragen te brengen, om de individuele 
en collectieve rechten van de werknemers 
te verbeteren en collectieve 
arbeidsovereenkomsten te bevorderen;

Or. en

Amendement 132
Jelko Kacin
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. spreekt zijn voldoening uit over het 
werk dat tot dusver is verricht door het 
Bureau voor restitutie; moedigt restitutie 
in natura aan wanneer dat mogelijk wordt 
geacht; is ingenomen met het besluit van 
het ministerie van Economie om een 
volledige lijst op te stellen van de 
openbare eigendommen en de 
eigendommen van de staat om zo een 
einde te maken aan de onwettelijke 
verwerving van zulke eigendommen door 
particuliere belangen; onderstreept dat 
een grondig opgestelde lijst van openbare 
eigendommen en eigendommen van de 
staat van essentieel belang blijft voor het 
welslagen van de strijd tegen 
systeemcorruptie, aangezien er een grote 
kloof zit tussen de werkelijke en de 
officieel geregistreerde openbare 
eigendommen en eigendommen van de 
staat;

Or. en

Amendement 133
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. benadrukt dat zowel Servië als de 
overige landen in de regio de komende 
jaren de EU-milieunormen zullen moeten 
uitvoeren en streefdoelen zullen moeten 
vaststellen om de broeikasgasemissies te 
beperken, net zoals zij al streefdoelen voor 
hernieuwbare energie hebben 
aangenomen voor 2020; merkt op dat 
Servië in de energiestrategie van de 
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energiegemeenschap die in 2012 werd 
goedgekeurd aangeeft voornemens te zijn 
de productie van elektriciteit op basis van 
steenkool, in grote stookinstallaties, te 
verhogen en wijst erop dat dit strijdig is 
met de geplande beperking van de 
broeikasgasemissies; verzoekt de 
Servische autoriteiten in dat verband om 
een energiebeleid aan te nemen dat 
strookt met de streefdoelen van de EU en 
met name om te profiteren van het recente 
besluit van de Europese Bank voor 
Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) 
om een project van 75 miljoen euro te 
financieren om kredietlijnen te 
verstrekken aan plaatselijke banken in de 
landen van de Westelijke Balkan voor 
doorlening aan private en gemeentelijke 
kredietnemers met het oog op 
investeringen in energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 134
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. betreurt het uitblijven van 
vorderingen en de aanhoudende 
vertragingen bij de praktische 
tenuitvoerlegging van het kader voor 
hernieuwbare energie; merkt op dat 
Servië achterloopt op andere kandidaat-
landen wat het gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen betreft en uit zijn 
bezorgdheid over het feit dat Servië zijn 
doelstellingen op het gebied van 
hernieuwbare energie voor 2020 niet zal 
halen; wijst op de noodzaak van 
transparantie in de raadplegingsprocessen 
van de regering en betreurt dat de 
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Servische autoriteiten geen rekening 
hebben gehouden met de standpunten van 
de internationale financiële instellingen 
bij de aanneming van de 
stroomleveringsovereenkomst;

Or. en

Amendement 135
Takis Hadjigeorgiou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. verzoekt de autoriteiten om de 
nodige inspanningen te leveren om de 
nadelige gevolgen van het economische 
beleid, zoals armoede, werkloosheid en 
sociale uitsluiting, tot een minimum te 
beperken, maar ook de onderliggende 
oorzaken ervan aan te pakken en te 
bestrijden en ontwikkeling te bevorderen;

Or. en

Amendement 136
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. betreurt in dat opzicht het 
uitblijven van vorderingen en de 
aanhoudende vertragingen bij de 
tenuitvoerlegging van het kader voor 
hernieuwbare energie; merkt op dat 
Servië achterloopt op andere kandidaat-
landen wat het gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen betreft en uit zijn 
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bezorgdheid over het feit dat Servië zijn 
doelstellingen op het gebied van 
hernieuwbare energie voor 2020 niet zal 
halen; wijst op de noodzaak van 
transparantie in de raadplegingsprocessen 
van de regering en betreurt dat de 
Servische autoriteiten geen rekening 
hebben gehouden met de standpunten van 
de internationale financiële instellingen 
bij de aanneming van de 
stroomleveringsovereenkomst; vraagt om 
de prijzen voor energie-invoer door het 
Energieagentschap van de Republiek 
Servië (AERS) openbaar te maken;

Or. en

Amendement 137
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. is verheugd over de 
samenwerking van Servië met het ICTY 
die ertoe heeft geleid dat alle verdachten 
van oorlogsmisdaden overgedragen zijn 
aan het tribunaal in Den Haag om te 
worden berecht; spoort aan tot verdere 
samenwerking met het tribunaal en met 
andere voormalig Joegoslavische 
republieken om de slachtoffers en hun 
families gerechtigheid te schenken;

Or. en

Amendement 138
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. betreurt dat er te weinig 
vorderingen zijn geboekt op het gebied 
van milieu en klimaatverandering en 
verzoekt de Servische autoriteiten om snel 
een omvattende klimaatstrategie aan te 
nemen in overeenstemming met de EU-
streefdoelen;

Or. en

Amendement 139
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quinquies. verzoekt de regering om de 
aanbevelingen van het eindverslag van de 
OVSE/ODIHR over de parlements-, 
gemeenteraads- en vervroegde 
presidentsverkiezingen van mei 2012 te 
volgen, aangezien wijzigingen van de 
kieswet volgens internationale normen 
ruim voor enige verkiezingsaanstelling 
moeten worden doorgevoerd;

Or. en

Amendement 140
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quinquies. dringt er bij de Servische 
autoriteiten op aan om het beleid inzake 
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consumentenbescherming te verbeteren, 
met name wat betreft de algemene 
voedselveiligheidsbeginselen en de 
oprichting van een nationaal 
referentielaboratorium; betreurt dat de 
wet inzake genetisch gemodificeerde 
organismen nog niet is afgestemd op de 
EU-wetgeving; 

Or. en

Amendement 141
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 sexies. blijft de bijzondere 
onderzoekstaskforce steunen die werd 
opgericht naar aanleiding van het verslag 
van de Parlementaire Vergadering van de 
Raad van Europa van december 2010 en 
neemt nota van de vorderingen van de 
werkzaamheden van deze taskforce; 
verzoekt de Servische autoriteiten, de 
Kosovaarse autoriteiten en de autoriteiten 
van de buurlanden om hun volledige 
medewerking en steun te verlenen aan de 
taskforce;

Or. en

Amendement 142
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 septies. steunt de campagne van het 
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stadsbestuur van Belgrado voor Belgrado 
als Culturele Hoofdstad van Europa 2020, 
en moedigt gerelateerde projecten aan, die 
erop gericht zijn Belgrado en Servië 
dichter bij de culturele ruimte van de EU 
te brengen, in het bijzonder met 
betrekking tot het interetnisch 
samenleven, multicultureel begrip en de 
dialoog tussen de religies;

Or. en


