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Amendamentul 1
Tanja Fajon

Propunere de rezoluție
Referirea 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere concluziile Consiliului 
Afaceri Generale din 11 decembrie 2012 
privind extinderea și procesul de 
stabilizare și de asociere,

Or. en

Amendamentul 2
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

� având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Energiei care a intrat în 
vigoare la 1 iulie 2006, al cărui semnatar 
este și Serbia, și Decizia Comunității 
Energiei D/2012/04/MC/EnC din 
18 octombrie 2012 referitoare la punerea 
în aplicare a Directivei 2009/28/CE 
privind promovarea utilizării energiei din 
surse regenerabile (SRE) și de modificare 
a articolului 20 din Tratatul de instituire a 
Comunității Energiei, care stabilește 
obiective obligatorii,

Or. en

Amendamentul 3
Jelko Kacin
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Propunere de rezoluție
Referirea 10 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

� având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Energiei care a intrat în 
vigoare la 1 iulie 2006, al cărui semnatar 
este și Serbia, și Decizia Comunității 
Energiei D/2012/04/MC/EnC din 
18 octombrie 2012 referitoare la punerea 
în aplicare a Directivei 2009/28/CE 
privind promovarea utilizării energiei din 
surse regenerabile (SRE) și de modificare 
a articolului 20 din Tratatul de instituire a 
Comunității Energiei, care stabilește 
obiective obligatorii,

Or. en

Amendamentul 4
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Referirea 11 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere raportul său referitor la 
gestiunea bugetară a fondurilor Uniunii 
Europene de preaderare din domeniul 
sistemelor judiciare și al combaterii 
corupției din țările candidate și potențial 
candidate și observațiile sale privind 
Serbia1,
__________________
1 P7_TA(2013)0434.

Or. en

Amendamentul 5
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu
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Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât la 25 septembrie 2013, 
Comisia Europeană și Serbia au lansat 
procesul de examinare a aquis-ului, 
începând cu capitolul 23 – drepturile 
fundamentale și judiciare;

Or. en

Amendamentul 6
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Serbia a făcut pași importanți 
către normalizarea relațiilor cu Kosovo, ce 
au condus la Primul acord privind 
principiile normalizării, din 19 aprilie 
2013, și a depus eforturi pentru a îndeplini 
în mod suficient criteriile politice și 
condițiile aferente procesului de stabilizare 
și asociere; întrucât negocierile de aderare 
constituie un puternic instrument de 
monitorizare pentru implementarea
reformelor;

B. întrucât Serbia a făcut pași importanți 
către normalizarea relațiilor cu Kosovo*, ce 
au condus la Primul acord privind 
principiile normalizării, din 19 aprilie 
2013, și a depus eforturi pentru a îndeplini 
în mod suficient criteriile politice și 
condițiile aferente procesului de stabilizare 
și asociere; întrucât negocierile de aderare 
constituie un puternic instrument de 
monitorizare pentru implementarea 
reformelor;

__________________
* Această denumire nu aduce atingere 
pozițiilor privind statutul și este conformă 
RCSONU 1244 și Avizului CIJ privind 
declarația de independență a Kosovo.

Or. en

Amendamentul 7
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda
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Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât punerea în aplicare a 
cadrului juridic privind protecția 
minorităților trebuie asigurată pe deplin, 
în special în domeniul educației, al 
utilizării limbii și al accesului la mass-
media și servicii religioase în limba 
minoritară;

Or. en

Amendamentul 8
Davor Ivo Stier

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât Comisia a subliniat 
necesitatea consolidării guvernanței 
economice în toate țările din Balcanii de
Vest;

Or. en

Amendamentul 9
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută cu căldură decizia Consiliului 
European din 28 iunie de a lansa 
negocierile de aderare cu Serbia; consideră 
că conferința interguvernamentală UE-
Serbia ar trebui să aibă loc în 
decembrie 2013, cu condiția ca Serbia să 

1. salută cu căldură decizia Consiliului 
European din 28 iunie de a lansa 
negocierile de aderare cu Serbia; consideră 
că conferința interguvernamentală UE-
Serbia ar trebui să aibă loc atunci când
Serbia îndeplinește criteriile stabilite în 
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îndeplinească criteriile stabilite în 
concluziile Consiliului;

concluziile Consiliului;

Or. hr

Amendamentul 10
Davor Ivo Stier

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută cu căldură decizia Consiliului 
European din 28 iunie de a lansa 
negocierile de aderare cu Serbia; consideră 
că conferința interguvernamentală UE-
Serbia ar trebui să aibă loc în 
decembrie 2013, cu condiția ca Serbia să 
îndeplinească criteriile stabilite în 
concluziile Consiliului;

1. salută cu căldură decizia Consiliului 
European din 28 iunie de a lansa 
negocierile de aderare cu Serbia; consideră 
că conferința interguvernamentală UE-
Serbia ar trebui să aibă loc în 
decembrie 2013, cu condiția ca Serbia să 
îndeplinească pe deplin criteriile stabilite 
în concluziile Consiliului;

Or. en

Amendamentul 11
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută angajamentul demonstrat de 
guvernul Serbiei față de procesul de 
integrare europeană; îndeamnă Serbia să 
continue reformele sistemice și 
socioeconomice care îi vor permite să își 
asume și să implementeze în mod eficient 
obligațiile ce rezultă din aderare; solicită 
realizarea de progrese în mod special în
domeniul sistemului judiciar, al 
combaterii corupției, al reformei
sectorului public, al libertății media, al 
protecției tuturor minorităților, al reformei 
economice structurale, al îmbunătățirii
mediului de afaceri și al gestionării 

2. salută angajamentul demonstrat de 
guvernul Serbiei față de procesul de 
integrare europeană și insistă asupra 
faptului că punerea în aplicare a 
reformelor rămâne un indicator-cheie al 
unui proces de succes; îndeamnă Serbia să 
continue reformele sistemice și 
socioeconomice care îi vor permite să își 
asume și să implementeze în mod eficient 
obligațiile ce rezultă dintr-o viitoare
aderare; solicită realizarea de progrese în 
mod special în procesele de reformă din 
toate domeniile, judiciar, combaterea
corupției, sectorul public, libertatea mass-
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sustenabile a resurselor naturale; mediei, protecția tuturor minorităților,
economia structurală, îmbunătățirea
mediului de afaceri și gestionarea durabilă
a resurselor naturale;

Or. en

Amendamentul 12
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută angajamentul demonstrat de 
guvernul Serbiei față de procesul de 
integrare europeană; îndeamnă Serbia să 
continue reformele sistemice și 
socioeconomice care îi vor permite să își 
asume și să implementeze în mod eficient 
obligațiile ce rezultă din aderare; solicită 
realizarea de progrese în mod special în 
domeniul sistemului judiciar, al combaterii
corupției, al reformei sectorului public, al 
libertății media, al protecției tuturor 
minorităților, al reformei economice 
structurale, al îmbunătățirii mediului de 
afaceri și al gestionării sustenabile a 
resurselor naturale;

2. salută angajamentul demonstrat de 
guvernul Serbiei față de procesul de 
integrare europeană; îndeamnă Serbia să 
continue reformele sistemice și 
socioeconomice care îi vor permite să își 
asume și să implementeze în mod eficient 
obligațiile ce rezultă din aderare; solicită 
realizarea de progrese în mod special în 
domeniul sistemului judiciar, al combaterii 
corupției, al reformei sectorului public, al 
politicii energetice în ceea ce privește în 
special economia de energie și sursele 
regenerabile de energie, al libertății mass-
mediei, al protecției tuturor minorităților, al 
reformei economice structurale, al 
îmbunătățirii mediului de afaceri și al 
gestionării durabile a resurselor naturale;

Or. en

Amendamentul 13
Davor Ivo Stier

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută angajamentul demonstrat de 2. salută angajamentul demonstrat de 
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guvernul Serbiei față de procesul de 
integrare europeană; îndeamnă Serbia să 
continue reformele sistemice și 
socioeconomice care îi vor permite să își 
asume și să implementeze în mod eficient 
obligațiile ce rezultă din aderare; solicită 
realizarea de progrese în mod special în 
domeniul sistemului judiciar, al combaterii 
corupției, al reformei sectorului public, al 
libertății media, al protecției tuturor 
minorităților, al reformei economice 
structurale, al îmbunătățirii mediului de 
afaceri și al gestionării sustenabile a 
resurselor naturale;

guvernul Serbiei față de procesul de 
integrare europeană; îndeamnă Serbia să 
continue reformele sistemice și 
socioeconomice care îi vor permite să își 
asume și să implementeze în mod eficient 
obligațiile ce rezultă din aderare; solicită 
realizarea de progrese în mod special în 
domeniul sistemului judiciar, al combaterii 
corupției, al reformei sectorului public, al 
controlului democratic al sectoarelor 
apărării și securității, al libertății mass-
mediei, al protecției tuturor minorităților, al
reformei economice structurale, al 
îmbunătățirii mediului de afaceri și al 
gestionării durabile a resurselor naturale;

Or. en

Amendamentul 14
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută angajamentul demonstrat de 
guvernul Serbiei față de procesul de 
integrare europeană; îndeamnă Serbia să 
continue reformele sistemice și 
socioeconomice care îi vor permite să își 
asume și să implementeze în mod eficient 
obligațiile ce rezultă din aderare; solicită 
realizarea de progrese în mod special în 
domeniul sistemului judiciar, al combaterii
corupției, al reformei sectorului public, al 
libertății media, al protecției tuturor 
minorităților, al reformei economice 
structurale, al îmbunătățirii mediului de 
afaceri și al gestionării sustenabile a 
resurselor naturale;

2. salută angajamentul demonstrat de 
guvernul Serbiei față de procesul de 
integrare europeană; îndeamnă Serbia să 
continue reformele sistemice și 
socioeconomice care îi vor permite să își 
asume și să implementeze în mod eficient 
obligațiile ce rezultă din aderare; solicită 
realizarea de progrese în mod special în 
domeniul sistemului judiciar, al eforturilor 
de combatere a corupției, al reformei 
sectorului public, al libertății mass-mediei, 
al protecției tuturor minorităților, al 
reformei economice structurale, al 
îmbunătățirii mediului de afaceri și al 
gestionării durabile a resurselor naturale;

Or. en
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Amendamentul 15
Tanja Fajon

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută angajamentul demonstrat de 
guvernul Serbiei față de procesul de 
integrare europeană; îndeamnă Serbia să 
continue reformele sistemice și 
socioeconomice care îi vor permite să își 
asume și să implementeze în mod eficient 
obligațiile ce rezultă din aderare; solicită 
realizarea de progrese în mod special în 
domeniul sistemului judiciar, al combaterii 
corupției, al reformei sectorului public, al 
libertății media, al protecției tuturor 
minorităților, al reformei economice 
structurale, al îmbunătățirii mediului de 
afaceri și al gestionării sustenabile a 
resurselor naturale;

2. salută angajamentul demonstrat de 
guvernul Serbiei față de procesul de 
integrare europeană; îndeamnă Serbia să 
continue reformele sistemice și 
socioeconomice care îi vor permite să își 
asume și să implementeze în mod eficient 
obligațiile ce rezultă din aderare; solicită 
realizarea de progrese în mod special în 
domeniul sistemului judiciar, al combaterii 
corupției, al reformei sectorului public, al 
libertății mass-mediei, al protecției tuturor 
minorităților și grupurilor vulnerabile, al 
reformei economice structurale, al 
îmbunătățirii mediului de afaceri și al 
gestionării durabile a resurselor naturale;

Or. en

Amendamentul 16
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută angajamentul demonstrat de 
guvernul Serbiei față de procesul de 
integrare europeană; îndeamnă Serbia să 
continue reformele sistemice și 
socioeconomice care îi vor permite să își 
asume și să implementeze în mod eficient 
obligațiile ce rezultă din aderare; solicită 
realizarea de progrese în mod special în 
domeniul sistemului judiciar, al combaterii 
corupției, al reformei sectorului public, al 
libertății media, al protecției tuturor 
minorităților, al reformei economice 

2. salută angajamentul demonstrat de 
guvernul Serbiei față de procesul de 
integrare europeană; îndeamnă Serbia să 
continue reformele sistemice și 
socioeconomice care îi vor permite să își 
asume și să implementeze în mod eficient 
obligațiile ce rezultă din aderare; solicită 
realizarea de progrese în mod special în 
domeniul sistemului judiciar, al combaterii 
corupției, al reformei sectorului public, al 
libertății mass-mediei, al protecției tuturor 
minorităților, precum și al drepturilor lor 
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structurale, al îmbunătățirii mediului de 
afaceri și al gestionării sustenabile a 
resurselor naturale;

fundamentale, al reformei economice 
structurale, al îmbunătățirii mediului de 
afaceri și al gestionării durabile a 
resurselor naturale;

Or. en

Amendamentul 17
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută angajamentul demonstrat de 
guvernul Serbiei față de procesul de 
integrare europeană; îndeamnă Serbia să 
continue reformele sistemice și 
socioeconomice care îi vor permite să își 
asume și să implementeze în mod eficient 
obligațiile ce rezultă din aderare; solicită 
realizarea de progrese în mod special în 
domeniul sistemului judiciar, al combaterii 
corupției, al reformei sectorului public, al 
libertății media, al protecției tuturor 
minorităților, al reformei economice 
structurale, al îmbunătățirii mediului de 
afaceri și al gestionării sustenabile a 
resurselor naturale;

2. salută angajamentul demonstrat de 
guvernul Serbiei față de procesul de 
integrare europeană; îndeamnă Serbia să 
continue reformele sistemice și 
socioeconomice care îi vor permite să își 
asume și să implementeze în mod eficient 
obligațiile ce rezultă din aderare; solicită 
realizarea de progrese în mod special în 
domeniul sistemului judiciar, al combaterii 
corupției, al reformei sectorului public, al 
libertății mass-mediei, al protecției tuturor 
minorităților, al reformei economice 
structurale, al dialogului social, al 
îmbunătățirii mediului de afaceri și al 
gestionării durabile a resurselor naturale;

Or. en

Amendamentul 18
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază importanța dialogului cu 
Belgradul; subliniază totuși că orice 
acord ar trebui să fie în conformitate cu 
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Rezoluția ONU 1244/99 și să respecte 
dreptul internațional;

Or. en

Amendamentul 19
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută intrarea în vigoare la 1 septembrie 
a Acordului de stabilizare și de asociere;

3. salută intrarea în vigoare la 1 septembrie 
a Acordului de stabilizare și de asociere, 
precum și convocarea primului Consiliu 
de stabilizare și asociere care a fost 
organizat la 21 octombrie 2013;
subliniază că intrarea în vigoare a ASA 
reprezintă un pas important către 
procesul de integrare europeană a Serbiei 
și asigură cadrul general pentru ca Serbia 
și UE să își intensifice cooperarea privind 
criteriile politice, apropierea aquis-urilor 
și pregătirea participării pe viitor a 
Serbiei pe piața unică;

Or. en

Amendamentul 20
Tanja Fajon

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută intrarea în vigoare la 1 septembrie 
a Acordului de stabilizare și de asociere;

3. salută intrarea în vigoare la 1 septembrie 
a Acordului de stabilizare și de asociere;
încurajează toate părțile implicate să 
conlucreze într-un mod responsabil;

Or. en
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Amendamentul 21
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută Primul acord privind principiile 
normalizării, încheiat în cadrul dialogului 
la nivel înalt dintre prim-miniștrii Serbiei și 
Kosovo la 19 aprilie 2013, care a deschis 
calea unor pași ulteriori pe drumul 
procesului de integrare europeană al
Serbiei și Kosovo; salută măsurile adoptate 
până acum de ambele părți în 
implementarea acordului și încurajează 
autoritățile să continue implementarea 
acordului cu bunăcredință și în timp util;
salută acordurile privind telecomunicațiile 
și energia, încheiate în cadrul dialogului 
din 8 septembrie;

4. salută Primul acord privind principiile 
normalizării, încheiat în cadrul dialogului 
la nivel înalt dintre prim-miniștrii Serbiei și 
Kosovo la 19 aprilie 2013, care a deschis 
calea unor pași ulteriori pe drumul 
procesului de integrare europeană a
Serbiei; salută măsurile adoptate până 
acum de ambele părți în implementarea 
acordului și încurajează autoritățile să 
continue implementarea acordului cu 
bună-credință și în timp util; salută 
acordurile privind telecomunicațiile și 
energia, încheiate în cadrul dialogului din 
8 septembrie;

Or. en

Amendamentul 22
Göran Färm

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută Primul acord privind principiile 
normalizării, încheiat în cadrul dialogului 
la nivel înalt dintre prim-miniștrii Serbiei și 
Kosovo la 19 aprilie 2013, care a deschis 
calea unor pași ulteriori pe drumul 
procesului de integrare europeană al
Serbiei și Kosovo; salută măsurile adoptate 
până acum de ambele părți în 
implementarea acordului și încurajează 
autoritățile să continue implementarea 
acordului cu bunăcredință și în timp util;

4. salută Primul acord privind principiile 
normalizării, încheiat în cadrul dialogului 
la nivel înalt dintre prim-miniștrii Serbiei și 
Kosovo la 19 aprilie 2013, care a deschis 
calea unor pași ulteriori pe drumul 
procesului de integrare europeană a Serbiei 
și Kosovo; regretă totuși că acordul nu a 
inclus femeile în dialog și nu a avut 
succes în punerea în aplicare a 
Rezoluției 1325 a ONU; salută măsurile 
adoptate până acum de ambele părți în 
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salută acordurile privind telecomunicațiile 
și energia, încheiate în cadrul dialogului 
din 8 septembrie;

implementarea acordului și încurajează 
autoritățile să continue implementarea 
acordului cu bună-credință și în timp util;
salută acordurile privind telecomunicațiile 
și energia, încheiate în cadrul dialogului 
din 8 septembrie;

Or. en

Amendamentul 23
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută Primul acord privind principiile 
normalizării, încheiat în cadrul dialogului 
la nivel înalt dintre prim-miniștrii Serbiei și 
Kosovo la 19 aprilie 2013, care a deschis 
calea unor pași ulteriori pe drumul 
procesului de integrare europeană al
Serbiei și Kosovo; salută măsurile adoptate 
până acum de ambele părți în 
implementarea acordului și încurajează 
autoritățile să continue implementarea 
acordului cu bunăcredință și în timp util;
salută acordurile privind telecomunicațiile 
și energia, încheiate în cadrul dialogului 
din 8 septembrie;

4. salută Primul acord privind principiile 
normalizării, încheiat în cadrul dialogului 
la nivel înalt dintre prim-miniștrii Serbiei și 
Kosovo la 19 aprilie 2013, care a deschis 
calea unor pași ulteriori pe drumul 
procesului de integrare europeană a Serbiei 
și Kosovo; salută măsurile adoptate până 
acum de ambele părți în implementarea 
acordului și încurajează autoritățile să 
continue implementarea acordului cu 
bună-credință și în timp util; salută 
acordurile privind telecomunicațiile și 
energia, încheiate în cadrul dialogului din 
8 septembrie; îndeamnă ambele părți să 
continue să abordeze problema 
persoanelor dispărute și salută, în această 
privință, primele rezultate obținute în 
cadrul grupului de lucru prezidat de 
Crucea Roșie privind persoanele 
dispărute; constată că sunt necesare 
eforturi constante din partea liderilor 
sârbi și kosovari pentru a integra 
minoritatea sârbă în societatea din 
Kosovo și a aduce împreună comunitățile 
de etnici albanezi și sârbi;

Or. en
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Amendamentul 24
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută Primul acord privind principiile 
normalizării, încheiat în cadrul dialogului 
la nivel înalt dintre prim-miniștrii Serbiei și 
Kosovo la 19 aprilie 2013, care a deschis 
calea unor pași ulteriori pe drumul 
procesului de integrare europeană al
Serbiei și Kosovo; salută măsurile adoptate 
până acum de ambele părți în 
implementarea acordului și încurajează 
autoritățile să continue implementarea 
acordului cu bunăcredință și în timp util;
salută acordurile privind telecomunicațiile 
și energia, încheiate în cadrul dialogului 
din 8 septembrie;

4. salută Primul acord privind principiile 
normalizării, încheiat în cadrul dialogului 
la nivel înalt dintre prim-miniștrii Serbiei și 
Kosovo la 19 aprilie 2013, care a deschis 
calea unor pași ulteriori pe drumul 
procesului de integrare europeană a Serbiei 
și Kosovo; salută măsurile adoptate până 
acum de ambele părți în implementarea 
acordului și încurajează autoritățile să 
continue implementarea acordului cu 
bună-credință și în timp util; salută 
acordurile privind telecomunicațiile și 
energia, încheiate în cadrul dialogului din 8 
septembrie; solicită, în special Serbiei, dar 
și Kosovo, să coopereze în mod activ și 
constructiv cu EULEX în ceea ce privește 
punerea în aplicare a acordului privind 
asistența judiciară reciprocă pentru a face 
față numărului tot mai mare de cereri 
privind proprietățile din Kosovo; invită 
ambele părți să mențină această abordare 
constructivă, punându-se de acord 
totodată asupra detaliilor controversate și 
sensibile care trebuie elaborate și 
convenite;

Or. en

Amendamentul 25
Nadezhda Neynsky

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută Primul acord privind principiile 
normalizării, încheiat în cadrul dialogului 

4. salută Primul acord privind principiile 
normalizării, încheiat în cadrul dialogului 
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la nivel înalt dintre prim-miniștrii Serbiei și 
Kosovo la 19 aprilie 2013, care a deschis 
calea unor pași ulteriori pe drumul 
procesului de integrare europeană al
Serbiei și Kosovo; salută măsurile adoptate 
până acum de ambele părți în
implementarea acordului și încurajează 
autoritățile să continue implementarea 
acordului cu bunăcredință și în timp util;
salută acordurile privind telecomunicațiile 
și energia, încheiate în cadrul dialogului 
din 8 septembrie;

la nivel înalt dintre prim-miniștrii Serbiei și 
Kosovo la 19 aprilie 2013, care a deschis 
calea unor pași ulteriori pe drumul 
procesului de integrare europeană a Serbiei 
și Kosovo; salută măsurile adoptate până 
acum de ambele părți în implementarea 
acordului și încurajează autoritățile să 
continue implementarea acordului cu 
bună-credință și în timp util; salută 
acordurile privind telecomunicațiile și 
energia, încheiate în cadrul dialogului din 8 
septembrie; invită ambele părți să pună în 
aplicare pe deplin toate acordurile la care 
s-a ajuns anterior în cadrul dialogului 
dintre Belgrad și Pristina;

Or. en

Amendamentul 26
Charles Tannock

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că Serbia nu trebuie să fie 
presată excesiv de UE și de comunitatea 
internațională mai largă în angajamentul 
său față de Kosovo; reiterează în special 
faptul că asocierea cu Kosovo a fiecărui 
capitol al negocierilor aderării Serbiei ar 
putea să îndepărteze liderii politici sârbi și 
populația largă și, în realitate, să 
încetinească progresul politic; solicită, 
prin urmare, o abordare constructivă și 
pragmatică a Comisiei, care înțelege că 
Serbia încearcă, prin negocieri, să își 
normalizeze relațiile cu Kosovo, dar care 
recunoaște, de asemenea, că acest proces 
va fi delicat și lent și, astfel, trebuie să i se 
permită să se dezvolte cu precizie și luând 
în considerare aspectele politice locale;

Or. en
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Amendamentul 27
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază importanța crucială a 
alegerilor locale din 3 noiembrie din 
Kosovo, care reprezintă testul decisiv 
pentru progresele realizate în 
normalizarea relațiilor dintre Belgrad și 
Pristina; încurajează autoritățile de la 
Belgrad să abordeze cu bunăcredință 
comunitatea sârbă de pe întreg teritoriul 
Kosovo și să se abțină de la campanii în 
favoarea unei liste electorale specifice, 
dar să se concentreze asupra sporirii 
participării la alegeri a populației sârbe 
locale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 28
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază importanța crucială a 
alegerilor locale din 3 noiembrie din 
Kosovo, care reprezintă testul decisiv 
pentru progresele realizate în 
normalizarea relațiilor dintre Belgrad și 
Pristina; încurajează autoritățile de la 
Belgrad să abordeze cu bunăcredință 
comunitatea sârbă de pe întreg teritoriul 
Kosovo și să se abțină de la campanii în 
favoarea unei liste electorale specifice, 
dar să se concentreze asupra sporirii 
participării la alegeri a populației sârbe 

eliminat
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locale;

Or. en

Amendamentul 29
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază importanța crucială a 
alegerilor locale din 3 noiembrie din 
Kosovo, care reprezintă testul decisiv 
pentru progresele realizate în 
normalizarea relațiilor dintre Belgrad și 
Pristina; încurajează autoritățile de la 
Belgrad să abordeze cu bunăcredință
comunitatea sârbă de pe întreg teritoriul 
Kosovo și să se abțină de la campanii în 
favoarea unei liste electorale specifice, 
dar să se concentreze asupra sporirii 
participării la alegeri a populației sârbe 
locale;

5. salută primele alegeri locale generale la 
nivel de țară organizate vreodată în 
Kosovo la 3 noiembrie și, în special, 
prezența vizibilă la vot în municipalitățile 
dominate de Serbia la sud de râul Ibar ca 
un pas important spre formarea 
comunității de municipalități sârbe; 
condamnă cu vehemență violența și 
intimidarea persistentă care au avut loc în 
localitățile Mitrovica și Zvečan și solicită 
autorităților să depună toate eforturile 
pentru a facilita aducerea autorilor 
actelor de violență în fața justiției; 
constată că sunt necesare eforturi 
suplimentare precaute pentru a distruge 
rețeaua de crimă organizată și legăturile 
sale cu elitele politice locale și pentru a 
restabili statul de drept în nordul Kosovo; 
consideră că alegerile ar trebui repetate în 
nordul localității Mitrovica unde secțiile 
de votare au fost închise mai devreme din 
cauza violențelor; salută poziția liderilor 
politici sârbi care au încurajat în mod 
activ etnicii sârbi din Kosovo să participe 
la alegeri, însă constată în același timp că 
Belgradul nu ar trebui să înfrâneze 
pluralismul politic din comunitatea sârbă
din Kosovo prin realizarea de campanii în 
numele oricărui partid de pe lista 
electorală;

Or. en
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Amendamentul 30
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază importanța crucială a 
alegerilor locale din 3 noiembrie din 
Kosovo, care reprezintă testul decisiv
pentru progresele realizate în 
normalizarea relațiilor dintre Belgrad și 
Pristina; încurajează autoritățile de la 
Belgrad să abordeze cu bunăcredință 
comunitatea sârbă de pe întreg teritoriul 
Kosovo și să se abțină de la campanii în 
favoarea unei liste electorale specifice, 
dar să se concentreze asupra sporirii 
participării la alegeri a populației sârbe 
locale;

5. subliniază importanța crucială a 
alegerilor locale din 3 noiembrie din 
Kosovo ca element-cheie al punerii în 
aplicare a acordului din 19 aprilie; salută 
eforturile Belgradului și ale Pristinei 
investite pentru a se asigura că alegerile 
sunt pașnice și în conformitate cu 
normele democratice; salută în aceeași 
măsură participarea activă a populației
kosovare, inclusiv a sârbilor din Kosovo, 
la aceste alegeri; condamnă atacurile 
comise împotriva unui număr de secții de 
vot din nordul localității Mitrovica, 
inclusiv amenințările fizice împotriva 
funcționarilor electorali și a votanților, 
precum și distrugerea materialului 
electoral și solicită o investigare temeinică 
a acestor fapte; ia act, în acest context, de 
declarația ministrului sârb responsabil cu 
Kosovo-Metohija, potrivit căreia cetățenii 
sârbi care au provocat revoltele și au 
împiedicat desfășurarea alegerilor sunt 
considerați responsabili pentru acțiunile 
lor;

Or. en

Amendamentul 31
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază importanța crucială a 
alegerilor locale din 3 noiembrie din 
Kosovo, care reprezintă testul decisiv 

5. subliniază importanța crucială a 
alegerilor locale din 3 noiembrie din 
Kosovo, care reprezintă testul decisiv 
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pentru progresele realizate în normalizarea 
relațiilor dintre Belgrad și Pristina;
încurajează autoritățile de la Belgrad să 
abordeze cu bunăcredință comunitatea 
sârbă de pe întreg teritoriul Kosovo și să 
se abțină de la campanii în favoarea unei 
liste electorale specifice, dar să se 
concentreze asupra sporirii participării la 
alegeri a populației sârbe locale;

pentru progresele realizate în normalizarea 
relațiilor dintre Belgrad și Pristina;
condamnă atacurile care au avut loc 
asupra candidaților și a secțiilor de vot 
din partea de nord a Kosovo și încercările 
de intimidare a cetățenilor care doresc să 
voteze;

Or. pl

Amendamentul 32
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază importanța crucială a 
alegerilor locale din 3 noiembrie din 
Kosovo, care reprezintă testul decisiv 
pentru progresele realizate în normalizarea 
relațiilor dintre Belgrad și Pristina;
încurajează autoritățile de la Belgrad să 
abordeze cu bunăcredință comunitatea 
sârbă de pe întreg teritoriul Kosovo și să se 
abțină de la campanii în favoarea unei liste 
electorale specifice, dar să se concentreze 
asupra sporirii participării la alegeri a 
populației sârbe locale;

5. subliniază importanța crucială a 
alegerilor locale din 3 noiembrie din 
Kosovo, care reprezintă testul decisiv 
pentru progresele realizate în normalizarea 
relațiilor dintre Belgrad și Pristina;
încurajează autoritățile de la Belgrad să 
adopte o atitudine responsabilă față de 
problemele care afectează comunitatea 
sârbă de pe întreg teritoriul Kosovo și să se 
abțină de la campanii în favoarea unei liste 
electorale specifice, dar să se concentreze 
asupra sporirii participării la alegeri a 
populației sârbe locale;

Or. hr

Amendamentul 33
Knut Fleckenstein

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază importanța crucială a 
alegerilor locale din 3 noiembrie din 
Kosovo, care reprezintă testul decisiv 
pentru progresele realizate în normalizarea 

5. subliniază importanța crucială a 
alegerilor locale din 3 noiembrie din 
Kosovo, care reprezintă testul decisiv 
pentru progresele realizate în normalizarea 



AM\1009021RO.doc 21/83 PE522.953v01-00

RO

relațiilor dintre Belgrad și Pristina;
încurajează autoritățile de la Belgrad să 
abordeze cu bunăcredință comunitatea 
sârbă de pe întreg teritoriul Kosovo și să se 
abțină de la campanii în favoarea unei liste 
electorale specifice, dar să se concentreze 
asupra sporirii participării la alegeri a 
populației sârbe locale;

relațiilor dintre Belgrad și Pristina;
încurajează autoritățile de la Belgrad să 
abordeze cu bună-credință comunitatea 
sârbă de pe întreg teritoriul Kosovo și să se 
abțină de la campanii în favoarea unei liste 
electorale specifice, dar să se concentreze 
asupra sporirii participării la alegeri a 
populației sârbe locale; regretă actele de 
violență din nordul Kosovo, care au 
determinat încetarea votării la trei secții 
de vot; salută faptul că Serbia și Kosovo 
au putut totuși să aprobe o reorganizare a 
alegerilor locale la cele trei secții de vot 
afectate;

Or. de

Amendamentul 34
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. încurajează guvernul sârb să depună 
toate eforturile posibile pentru a facilita 
un vot mai pașnic în cadrul alegerilor 
reorganizate în nordul Kosovo, inclusiv 
prin împiedicarea scandalagiilor 
naționaliști să pătrundă în Kosovo din 
Serbia exact în ziua reorganizării 
alegerilor, chiar și prin închiderea 
frontierelor;

Or. en

Amendamentul 35
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. își exprimă preocuparea cu privire la 
prezența scăzută la vot și la violența din 
nordul Kosovo pe durata alegerilor locale 
generale din Kosovo din data de 
3 noiembrie și consideră aceasta ca fiind 
un semn clar al rezistenței sârbilor 
kosovari din nord la integrarea cu restul 
Kosovo; este de părere că faptele sus-
menționate evidențiază lipsa de sprijin 
popular față de soluția impusă prin 
acordul intermediat al UE privind 
populația sârbă din nordul Kosovo, 
precum și nesustenabilitatea organizării 
administrative pe baze etnice; prin 
urmare, solicită UE să se implice într-un 
proces de găsire a unei soluții viabile 
pentru obținerea coeziunii cu societatea 
kosovară într-un stat kosovar sustenabil;

Or. en

Amendamentul 36
Maria Eleni Koppa, Libor Rouček

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. salută buna desfășurare generală a 
alegerilor locale din Kosovo, potrivit 
evaluării din declarația preliminară a 
misiunii UE de observare a alegerilor, ca 
un pas important spre procesul de 
normalizare; salută participarea ridicată 
a votanților din ambele comunități în mai 
multe municipalități din Kosovo; 
condamnă cu vehemență incidentele 
violente de la secțiile de vot din nordul 
localității Mitrovica și solicită o 
investigare promptă și cuprinzătoare în 
acest sens; invită toate părțile interesate 
să găsească o soluție reciproc acceptabilă 
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în ceea ce privește integritatea procesului 
electoral; 

Or. en

Amendamentul 37
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază nevoia de transparență în 
comunicarea rezultatelor dialogului 
Belgrad - Pristina și implicarea 
parlamentelor și a societăților civile 
respective în procesul de implementare;
subliniază, în acest sens, faptul că 
negociatorii sârbi și kosovari trebuie să 
consolideze încrederea publicului și să 
consulte cetățenii;

6. subliniază nevoia unei transparențe mai 
mari în comunicarea rezultatelor dialogului 
Belgrad-Pristina și implicarea 
parlamentelor și a societăților civile 
respective în procesul de implementare;
subliniază, în acest sens, faptul că 
negociatorii sârbi și kosovari trebuie să 
consolideze încrederea publicului și să 
ajungă la cetățeni;

Or. en

Amendamentul 38
Göran Färm

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază nevoia de transparență în 
comunicarea rezultatelor dialogului 
Belgrad - Pristina și implicarea 
parlamentelor și a societăților civile 
respective în procesul de implementare;
subliniază, în acest sens, faptul că 
negociatorii sârbi și kosovari trebuie să 
consolideze încrederea publicului și să 
consulte cetățenii;

6. subliniază nevoia de transparență în 
comunicarea rezultatelor dialogului 
Belgrad-Pristina și implicarea 
parlamentelor și a societăților civile 
respective în procesul de implementare;
subliniază, în acest sens, faptul că 
negociatorii sârbi și kosovari trebuie să 
consolideze încrederea publicului și să 
consulte cetățenii, femei și bărbați;

Or. en
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Amendamentul 39
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază nevoia de transparență în 
comunicarea rezultatelor dialogului 
Belgrad - Pristina și implicarea 
parlamentelor și a societăților civile 
respective în procesul de implementare;
subliniază, în acest sens, faptul că 
negociatorii sârbi și kosovari trebuie să 
consolideze încrederea publicului și să 
consulte cetățenii;

6. subliniază nevoia de transparență în 
comunicarea rezultatelor dialogului 
Belgrad-Pristina și implicarea 
parlamentelor și a societăților civile 
respective în procesul de implementare;
subliniază, în acest sens, faptul că 
negociatorii sârbi și kosovari trebuie să 
consolideze încrederea publicului și să 
consulte cetățenii; invită autoritățile sârbe 
din Belgrad, din Mitrovica și de la sud de 
râului Ibar să se străduiască mai mult 
pentru a crește interacțiunea comunitară 
dintre sârbii și albanezii din Kosovo, în 
special prin încurajarea școlilor și a 
centrelor comunitare să predea limba 
albaneză; subliniază că albanezii din 
Kosovo trebuie să fie, de asemenea, 
puternic încurajați să interacționeze mai 
mult cu comunitățile sârbe din jurul lor și 
să învețe limba sârbă, ca un element-cheie 
al interacțiunii comunității sârbe în 
societatea kosovară, al dialogului viitor și 
al guvernanței bicomunale;

Or. en

Amendamentul 40
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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6a. invită autoritățile sârbe din Belgrad, 
din Mitrovica și de la sud de râului Ibar 
să se străduiască mai mult pentru a crește 
interacțiunea comunitară dintre sârbii și 
albanezii din Kosovo, în special prin 
încurajarea școlilor și a centrelor 
comunitare să predea limba albaneză; 
subliniază că albanezii din Kosovo trebuie 
să fie, de asemenea, puternic încurajați să 
interacționeze mai mult cu comunitățile 
sârbe din jurul lor și să învețe limba 
sârbă, ca un element-cheie al unui 
dialogul viitor și al unei guvernanțe 
bicomunale;

Or. en

Amendamentul 41
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. regretă dificultățile cu care se 
confruntă în prezent cetățenii UE în 
încercarea lor de a pătrunde în Serbia, 
din Kosovo, și de a părăsi Serbia pentru o 
țară terță, mai târziu, din cauza 
nerecunoașterii de către Serbia a 
frontierelor externe ale Kosovo și a 
afirmației sale că o primă pătrundere în 
Kosovo constituie o pătrundere ilegală în 
Serbia; mai mult, regretă timbrele de 
anulare ale Poliției de Frontieră sârbe 
superpuse timbrelor din Kosovo pe 
pașapoartele străine; încurajează Serbia 
să regândească aceste politici ca pe o 
măsură puternică de consolidare a 
încrederii, ca pe un pas important către 
normalizarea relațiilor cu Kosovo, și ca pe 
un mijloc concret de promovare a unei 
integrări europene viitoare în 
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conformitate cu spiritul liberei circulații;

Or. en

Amendamentul 42
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 6 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6c. solicită autorităților din Serbia și 
țărilor învecinate să continue să arate 
bunăvoință, să coopereze pe deplin și să 
sprijine Grupul special de investigații 
instituit ulterior raportului din decembrie 
2010 al Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei și încurajează 
urgentarea pe viitor a activității sale;

Or. en

Amendamentul 43
Davor Ivo Stier

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. apreciază abordarea constructivă a 
guvernului sârb în ceea ce privește 
relațiile cu țările vecine; reiterează 
importanța crucială a cooperării și 
reconcilierii regionale, precum și a 
soluționării treptate a aspectelor bilaterale 
cu țările vecine, în vederea integrării cu 
succes a Serbiei în UE; încurajează 
autoritățile să coopereze îndeaproape cu 
țările fostei Iugoslavii în vederea 
soluționării tuturor problemelor existente 
încă, legate de succesiunea legală;

7. invită guvernul sârb să continue și să 
consolideze pe viitor politicile care vizează 
cooperarea și reconcilierea regională, 
inclusiv punerea în aplicare a unor 
acorduri de normalizare cu țările
învecinate; reiterează importanța găsirii 
unor soluții pentru aspectele bilaterale cu 
țările vecine, în vederea integrării cu 
succes a Serbiei în UE; încurajează 
autoritățile să coopereze îndeaproape cu 
țările fostei Iugoslavii în vederea 
soluționării tuturor problemelor existente 
încă, legate de succesiunea legală;
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Or. en

Amendamentul 44
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. apreciază abordarea constructivă a
guvernului sârb în ceea ce privește relațiile 
cu țările vecine; reiterează importanța 
crucială a cooperării și reconcilierii 
regionale, precum și a soluționării treptate 
a aspectelor bilaterale cu țările vecine, în 
vederea integrării cu succes a Serbiei în 
UE; încurajează autoritățile să coopereze
îndeaproape cu țările fostei Iugoslavii în 
vederea soluționării tuturor problemelor 
existente încă, legate de succesiunea 
legală;

7. consideră abordarea guvernului sârb în 
ceea ce privește relațiile cu țările 
învecinate ca fiind mai constructivă;
reiterează importanța crucială a cooperării 
și reconcilierii regionale, precum și a 
soluționării treptate a aspectelor bilaterale 
cu țările învecinate, în vederea integrării cu 
succes a Serbiei în UE; încurajează 
autoritățile să coopereze pe deplin cu țările 
fostei Iugoslavii în vederea soluționării 
tuturor problemelor existente încă, legate 
de succesiunea legală, acordând o atenție 
deosebită dezvăluirii sorții persoanelor 
dispărute; invită Serbia să accelereze 
procesul de aderare, îndeplinirea 
obligațiilor pe care și le-a asumat în 
domeniul împărțirii bunurilor mobile și 
imobile și punerea în aplicare a unui 
acord privind împărțirea arhivelor 
comune ale fostei Iugoslavii; încurajează 
guvernul sârb să se implice mai activ în 
găsirea unei soluții pentru problemele 
rămase nerezolvate privind frontiera cu 
țările învecinate;

Or. hr

Amendamentul 45
Nadezhda Neynsky

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. apreciază abordarea constructivă a 7. apreciază abordarea constructivă a 
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guvernului sârb în ceea ce privește relațiile 
cu țările vecine; reiterează importanța 
crucială a cooperării și reconcilierii 
regionale, precum și a soluționării treptate 
a aspectelor bilaterale cu țările vecine, în 
vederea integrării cu succes a Serbiei în 
UE; încurajează autoritățile să coopereze
îndeaproape cu țările fostei Iugoslavii în 
vederea soluționării tuturor problemelor 
existente încă, legate de succesiunea 
legală;

guvernului sârb în ceea ce privește relațiile 
cu țările învecinate; reiterează importanța 
crucială a cooperării și reconcilierii 
regionale, în special în ceea ce privește 
problemele legate de energie, combaterea 
crimei organizate și dezvoltarea de rețele 
de transport, precum și a reconcilierii și
soluționării treptate a aspectelor bilaterale 
cu țările învecinate, în vederea integrării cu 
succes a Serbiei în UE; încurajează 
autoritățile să coopereze pe deplin cu țările 
fostei Iugoslavii în vederea soluționării 
tuturor problemelor existente încă, legate 
de succesiunea legală, acordând o atenție 
deosebită dezvăluirii sorții persoanelor 
dispărute, precum și punerea pe deplin în 
aplicare a tuturor acordurilor bilaterale 
cu țările învecinate în timp util;

Or. en

Amendamentul 46
Knut Fleckenstein

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. apreciază abordarea constructivă a 
guvernului sârb în ceea ce privește relațiile 
cu țările vecine; reiterează importanța 
crucială a cooperării și reconcilierii 
regionale, precum și a soluționării treptate 
a aspectelor bilaterale cu țările vecine, în 
vederea integrării cu succes a Serbiei în 
UE; încurajează autoritățile să coopereze 
îndeaproape cu țările fostei Iugoslavii în 
vederea soluționării tuturor problemelor 
existente încă, legate de succesiunea 
legală;

7. apreciază abordarea constructivă a 
guvernului sârb în ceea ce privește relațiile 
cu țările învecinate, întrucât aceasta a 
făcut posibil un progres substanțial în 
obținerea atât a unei cooperări regionale, 
cât și a unor relații mai strânse cu UE;
reiterează importanța crucială a cooperării 
și reconcilierii regionale, precum și a 
soluționării treptate a aspectelor bilaterale 
cu țările învecinate, în vederea integrării cu 
succes a Serbiei în UE; încurajează 
autoritățile să coopereze îndeaproape cu 
țările fostei Iugoslavii în vederea 
soluționării tuturor problemelor existente 
încă, legate de succesiunea legală;

Or. de
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Amendamentul 47
Andrey Kovatchev, Kinga Gál, Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. apreciază abordarea constructivă a 
guvernului sârb în ceea ce privește relațiile 
cu țările vecine; reiterează importanța 
crucială a cooperării și reconcilierii 
regionale, precum și a soluționării treptate 
a aspectelor bilaterale cu țările vecine, în 
vederea integrării cu succes a Serbiei în 
UE; încurajează autoritățile să coopereze 
îndeaproape cu țările fostei Iugoslavii în 
vederea soluționării tuturor problemelor 
existente încă, legate de succesiunea 
legală;

7. apreciază abordarea constructivă a 
guvernului sârb în ceea ce privește relațiile 
cu țările învecinate; totuși, continuă să își 
exprime îngrijorarea cu privire la 
problemele legate de educație și de 
utilizarea oficială a limbii materne și 
regretă numeroasele provocări împotriva 
simbolurilor și a activiștilor organizațiilor 
minorității bulgare la nivel local și 
administrativ; reiterează importanța 
crucială a cooperării și reconcilierii 
regionale, precum și a soluționării treptate 
a aspectelor bilaterale cu țările învecinate, 
în vederea integrării cu succes a Serbiei în 
UE; încurajează autoritățile să coopereze 
îndeaproape cu țările fostei Iugoslavii în 
vederea soluționării tuturor problemelor 
existente încă, legate de succesiunea 
legală;

Or. en

Amendamentul 48
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. apreciază abordarea constructivă a 
guvernului sârb în ceea ce privește relațiile 
cu țările vecine; reiterează importanța 
crucială a cooperării și reconcilierii 
regionale, precum și a soluționării treptate
a aspectelor bilaterale cu țările vecine, în
vederea integrării cu succes a Serbiei în 
UE; încurajează autoritățile să coopereze 

7. apreciază abordarea constructivă a 
guvernului sârb în ceea ce privește relațiile 
cu țările învecinate; reiterează importanța 
crucială a cooperării și reconcilierii 
regionale, precum și a soluționării treptate 
a aspectelor bilaterale cu țările învecinate, 
în primul rând pentru a face progrese în 
depășirea moștenirii recentului conflict și, 
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îndeaproape cu țările fostei Iugoslavii în 
vederea soluționării tuturor problemelor 
existente încă, legate de succesiunea 
legală;

ulterior, pentru integrarea cu succes a 
Serbiei în UE; încurajează autoritățile să 
coopereze îndeaproape cu țările fostei 
Iugoslavii în vederea soluționării tuturor
problemelor existente încă, legate de 
succesiunea legală;

Or. en

Amendamentul 49
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. apreciază abordarea constructivă a 
guvernului sârb în ceea ce privește relațiile 
cu țările vecine; reiterează importanța 
crucială a cooperării și reconcilierii 
regionale, precum și a soluționării treptate 
a aspectelor bilaterale cu țările vecine, în 
vederea integrării cu succes a Serbiei în 
UE; încurajează autoritățile să coopereze 
îndeaproape cu țările fostei Iugoslavii în 
vederea soluționării tuturor problemelor 
existente încă, legate de succesiunea 
legală;

7. apreciază abordarea constructivă a 
guvernului sârb în ceea ce privește relațiile 
cu toate țările învecinate; reiterează 
importanța crucială a cooperării și 
reconcilierii regionale, precum și a 
soluționării treptate a aspectelor bilaterale 
cu țările învecinate, în vederea integrării cu 
succes a Serbiei în UE; în acest sens, 
accesul deplin la materialele arhivei, în 
special cele ale Serviciilor Secrete ale 
fostei Iugoslavii (UDBA), are o 
importanță crucială; încurajează 
autoritățile să coopereze îndeaproape cu 
țările fostei Iugoslavii în vederea 
soluționării tuturor problemelor existente 
încă, legate de succesiunea legală;

Or. en

Amendamentul 50
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. apreciază abordarea constructivă a 
guvernului sârb în ceea ce privește relațiile 

7. apreciază abordarea constructivă a 
guvernului sârb în ceea ce privește relațiile 
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cu țările vecine; reiterează importanța 
crucială a cooperării și reconcilierii 
regionale, precum și a soluționării treptate 
a aspectelor bilaterale cu țările vecine, în 
vederea integrării cu succes a Serbiei în 
UE; încurajează autoritățile să coopereze 
îndeaproape cu țările fostei Iugoslavii în 
vederea soluționării tuturor problemelor 
existente încă, legate de succesiunea 
legală;

cu țările învecinate; reiterează importanța 
crucială a cooperării și reconcilierii 
regionale, precum și a soluționării treptate 
a aspectelor bilaterale cu țările învecinate, 
în vederea integrării cu succes a Serbiei în 
UE; încurajează autoritățile să coopereze 
îndeaproape cu țările fostei Iugoslavii în 
vederea soluționării tuturor problemelor 
existente încă, legate de succesiunea 
legală; invită autoritățile de la Belgrad să 
sprijine și să faciliteze în mod activ 
schimbările constituționale ale Bosniei și 
Herțegovinei care vizează aducerea 
legislației electorale în conformitate cu 
hotărârea CEDO privind cauza Sejdić-
Finci și consolidarea și modernizarea 
instituțiilor Bosniei și Herțegovinei la 
nivel de stat astfel încât țara să poată 
merge mai departe pe calea sa către 
aderarea la UE;

Or. en

Amendamentul 51
Nikola Vuljanić

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită Serbia să își intensifice 
eforturile pentru a-și rezolva problemele 
cu vecinii săi, să accelereze negocierile 
privind frontierele și să faciliteze 
eliminarea obstacolelor în renunțarea la 
acuzațiile reciproce înaintate Curții 
Europene;

Or. hr

Amendamentul 52
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. îndeamnă Serbia să asigure un puternic 
control parlamentar al procesului 
negocierilor de aderare, să implice din 
timp parlamentul în transpunerea 
legislativă a angajamentelor asumate și să 
implice societatea civilă prin intermediul 
unui mecanism consultativ;

8. îndeamnă Serbia să asigure un puternic 
control parlamentar al procesului 
negocierilor de aderare; reiterează 
importanța implicării parlamentului său
în transpunerea legislativă a 
angajamentelor asumate și să implice 
societatea civilă prin intermediul unui 
mecanism consultativ constructiv;

Or. en

Amendamentul 53
Tonino Picula
Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. îndeamnă Serbia să asigure un puternic 
control parlamentar al procesului 
negocierilor de aderare, să implice din timp 
parlamentul în transpunerea legislativă a 
angajamentelor asumate și să implice 
societatea civilă prin intermediul unui 
mecanism consultativ;

8. îndeamnă Serbia să asigure un puternic 
control parlamentar al procesului 
negocierilor de aderare, să implice în timp
util parlamentul în transpunerea legislativă 
a angajamentelor asumate și să implice 
societatea civilă prin intermediul unui 
mecanism consultativ;

Or. hr

Amendamentul 54
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. îndeamnă Serbia să asigure un puternic 
control parlamentar al procesului 
negocierilor de aderare, să implice din timp 
parlamentul în transpunerea legislativă a 
angajamentelor asumate și să implice 
societatea civilă prin intermediul unui 
mecanism consultativ;

8. îndeamnă Serbia să asigure un puternic 
control parlamentar al procesului 
negocierilor de aderare, să implice din timp 
parlamentul în transpunerea legislativă a 
angajamentelor asumate și să implice 
societatea civilă prin intermediul unui 
mecanism consultativ pe durata întregului 
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proces de aderare; salută cooperarea cu 
Croația și Muntenegru prin eforturile de 
schimb de bune practici în urma recentei 
experiențe pentru a ajuta Serbia într-un 
mod rapid și fără probleme în procesul de 
aderare;

Or. en

Amendamentul 55
Knut Fleckenstein

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. îndeamnă Serbia să asigure un puternic 
control parlamentar al procesului 
negocierilor de aderare, să implice din timp 
parlamentul în transpunerea legislativă a 
angajamentelor asumate și să implice 
societatea civilă prin intermediul unui 
mecanism consultativ;

8. îndeamnă Serbia să asigure un puternic 
control parlamentar al procesului 
negocierilor de aderare, să implice din timp 
parlamentul în transpunerea legislativă a 
angajamentelor asumate și să implice 
societatea civilă prin intermediul unui 
mecanism consultativ, întrucât are un rol 
major de jucat ca și observator critic al 
continuării punerii în aplicare a 
reformelor europene, garantând totodată 
că dialogul și bunele relații de vecinătate 
cu vecinii Serbiei prind rădăcini ferme în 
cadrul societății;

Or. de

Amendamentul 56
Davor Ivo Stier

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. recunoaște progresul recent în 
localizarea gropilor comune și 
identificarea persoanelor dispărute în 
războaiele din Croația și Bosnia și 
Herțegovina și îndeamnă autoritățile 
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sârbe să realizeze o examinare
amănunțită a arhivelor și a funcționarilor 
Armatei Populare a fostei Iugoslavii; 

Or. en

Amendamentul 57
Nadezhda Neynsky

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. îndeamnă autoritățile să introducă 
rapid schimbări în cadrul electoral în 
conformitate cu recomandările 
OSCE/ODIHR, în special în ceea ce 
privește soluționarea conflictelor 
electorale, transparența înregistrării 
votanților și finanțarea politică, precum și 
să consolideze și să armonizeze cadrul 
juridic pentru alegerile din Serbia;

Or. en

Amendamentul 58
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. salută adoptarea Strategiei și a Planului 
de acțiune privind reforma sistemului 
judiciar pentru 2013-2018, construite în 
jurul principiilor-cheie ale independenței, 
imparțialității, competenței și calității 
sistemului judiciar; solicită autorităților să 
intensifice această reformă conform 
recomandărilor Comisiei de la Veneția și în 
vederea procesului de examinare analitică a 
Capitolului 23 care a început la 

9. este îngrijorat de faptul că 
independența justiției rămâne un motiv 
serios de îngrijorare în Serbia, îndeosebi 
din cauza influenței politice necuvenite; 
subliniază că sistemul judiciar sârb ar 
trebui să fie pe deplin independent, mai 
previzibil, mai eficace și mai echitabil 
pentru ca cetățenii și întreprinderile să 
poată avea încredere în el; salută 
adoptarea Strategiei și a Planului de 
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25 septembrie 2013; subliniază importanța 
consolidării independenței Consiliului 
Superior al Magistraturii și a Consiliului de 
Stat pentru Procurori; este îngrijorat cu 
privire la insecuritatea juridică determinată 
de numărul judecătorilor care își desfășoară 
activitatea cu titlu interimar;

acțiune privind reforma sistemului judiciar 
pentru 2013-2018, construite în jurul 
principiilor-cheie ale independenței, 
imparțialității, competenței și calității 
sistemului judiciar; solicită autorităților să 
intensifice această reformă conform
recomandărilor Comisiei de la Veneția și în 
vederea procesului de examinare analitică a 
Capitolului 23 care a început la 
25 septembrie 2013; subliniază importanța 
consolidării independenței Consiliului 
Superior al Magistraturii și a Consiliului de 
Stat pentru Procurori; îndeamnă 
autoritățile responsabile să asigure un 
proces transparent și bazat pe merite de 
numire a judecătorilor și procurorilor, 
precum și o evidență solidă a procedurilor 
disciplinare față de personalul judiciar; 
insistă asupra necesității de a asigură o 
justiție la timp împreună cu unificarea 
jurisprudenței, publicarea și accesul facil 
la toate deciziile judiciare imediat după 
adoptare și alocarea aleatorie a cazurilor 
către toate instanțele; este îngrijorat cu 
privire la insecuritatea juridică determinată 
de numărul judecătorilor care își desfășoară 
activitatea cu titlu interimar;

Or. en

Amendamentul 59
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. salută adoptarea Strategiei și a Planului 
de acțiune privind reforma sistemului 
judiciar pentru 2013-2018, construite în 
jurul principiilor-cheie ale independenței, 
imparțialității, competenței și calității 
sistemului judiciar; solicită autorităților să 
intensifice această reformă conform 
recomandărilor Comisiei de la Veneția și în 

9. salută adoptarea Strategiei și a Planului 
de acțiune privind reforma sistemului 
judiciar pentru 2013-2018, construite în 
jurul principiilor-cheie ale independenței, 
imparțialității, competenței, calității 
sistemului judiciar și libertății față de 
intervenția politică; solicită autorităților să 
intensifice această reformă conform 
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vederea procesului de examinare analitică a 
Capitolului 23 care a început la
25 septembrie 2013; subliniază importanța 
consolidării independenței Consiliului 
Superior al Magistraturii și a Consiliului de 
Stat pentru Procurori; este îngrijorat cu 
privire la insecuritatea juridică determinată 
de numărul judecătorilor care își desfășoară 
activitatea cu titlu interimar;

recomandărilor Comisiei de la Veneția și în 
vederea procesului de examinare analitică a 
Capitolului 23 care a început la 
25 septembrie 2013; subliniază importanța 
consolidării independenței Consiliului 
Superior al Magistraturii și a Consiliului de 
Stat pentru Procurori și reducerea 
întârzierilor excesive în cauzele aflate pe 
rol; invită autoritățile să furnizeze toate 
resursele necesare pentru Academia 
Judiciară care ar trebui să fie utile în 
garantarea recrutărilor bazate pe merit; 
subliniază necesitatea unei formări 
continue a judecătorilor și procurorilor 
pentru a face față cazurilor financiare 
complete și infracțiunilor economice; este 
îngrijorat cu privire la insecuritatea juridică 
determinată de numărul judecătorilor care 
își desfășoară activitatea cu titlu interimar, 
precum și de lipsa punerii în aplicare a 
unor mecanisme de control instituite 
pentru a asigura responsabilitatea 
judecătorilor și a procurorilor;

Or. en

Amendamentul 60
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. salută adoptarea Strategiei și a Planului 
de acțiune privind reforma sistemului 
judiciar pentru 2013-2018, construite în 
jurul principiilor-cheie ale independenței, 
imparțialității, competenței și calității 
sistemului judiciar; solicită autorităților să 
intensifice această reformă conform 
recomandărilor Comisiei de la Veneția și în 
vederea procesului de examinare analitică a 
Capitolului 23 care a început la 
25 septembrie 2013; subliniază importanța 
consolidării independenței Consiliului 

9. salută adoptarea Strategiei și a Planului 
de acțiune privind reforma sistemului 
judiciar pentru 2013-2018, construite în 
jurul principiilor-cheie ale independenței, 
imparțialității, competenței și calității 
sistemului judiciar, ca și condiție necesară 
pentru o succesiune reușită a întregului 
proces de reformă; solicită autorităților să 
intensifice această reformă conform 
recomandărilor Comisiei de la Veneția și în 
vederea procesului de examinare analitică a 
Capitolului 23 care a început la 
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Superior al Magistraturii și a Consiliului de 
Stat pentru Procurori; este îngrijorat cu 
privire la insecuritatea juridică determinată 
de numărul judecătorilor care își desfășoară 
activitatea cu titlu interimar;

25 septembrie 2013; subliniază importanța 
consolidării independenței Consiliului 
Superior al Magistraturii și a Consiliului de 
Stat pentru Procurori; este îngrijorat cu 
privire la insecuritatea juridică determinată 
de numărul judecătorilor care își desfășoară 
activitatea cu titlu interimar;

Or. en

Amendamentul 61
Marek Siwiec

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. salută adoptarea Strategiei și a Planului 
de acțiune privind reforma sistemului 
judiciar pentru 2013-2018, construite în 
jurul principiilor-cheie ale independenței, 
imparțialității, competenței și calității 
sistemului judiciar; solicită autorităților să 
intensifice această reformă conform 
recomandărilor Comisiei de la Veneția și în 
vederea procesului de examinare analitică a 
Capitolului 23 care a început la 
25 septembrie 2013; subliniază importanța 
consolidării independenței Consiliului 
Superior al Magistraturii și a Consiliului de 
Stat pentru Procurori; este îngrijorat cu 
privire la insecuritatea juridică determinată 
de numărul judecătorilor care își desfășoară 
activitatea cu titlu interimar;

9. salută adoptarea Strategiei și a Planului 
de acțiune privind reforma sistemului 
judiciar pentru 2013-2018, construite în 
jurul principiilor-cheie ale independenței, 
imparțialității, competenței, calității 
sistemului judiciar și libertății față de 
intervenția politică; solicită autorităților să 
intensifice această reformă conform 
recomandărilor Comisiei de la Veneția și în 
vederea procesului de examinare analitică a 
Capitolului 23 care a început la 
25 septembrie 2013; subliniază importanța 
consolidării independenței Consiliului 
Superior al Magistraturii și a Consiliului de 
Stat pentru Procurori; este îngrijorat cu 
privire la insecuritatea juridică determinată 
de numărul judecătorilor care își desfășoară 
activitatea cu titlu interimar; trebuie 
demonstrată independența de urgență;

Or. en

Amendamentul 62
Nadezhda Neynsky
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Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. salută adoptarea Strategiei și a Planului 
de acțiune privind reforma sistemului 
judiciar pentru 2013-2018, construite în 
jurul principiilor-cheie ale independenței, 
imparțialității, competenței și calității 
sistemului judiciar; solicită autorităților să 
intensifice această reformă conform
recomandărilor Comisiei de la Veneția și în 
vederea procesului de examinare analitică a 
Capitolului 23 care a început la 
25 septembrie 2013; subliniază importanța 
consolidării independenței Consiliului 
Superior al Magistraturii și a Consiliului de 
Stat pentru Procurori; este îngrijorat cu 
privire la insecuritatea juridică determinată 
de numărul judecătorilor care își desfășoară 
activitatea cu titlu interimar;

9. salută adoptarea Strategiei și a Planului 
de acțiune privind reforma sistemului 
judiciar pentru 2013-2018, construite în 
jurul principiilor-cheie ale independenței, 
imparțialității, competenței și calității 
sistemului judiciar; solicită autorităților să 
intensifice această reformă conform 
recomandărilor Comisiei de la Veneția, în 
special în ceea ce privește rolul 
parlamentului în numirile judiciare și 
independența urmăririi penale, și în 
vederea procesului de examinare analitică a 
Capitolului 23 care a început la 
25 septembrie 2013; subliniază importanța 
consolidării independenței Consiliului 
Superior al Magistraturii și a Consiliului de 
Stat pentru Procurori; este îngrijorat cu 
privire la insecuritatea juridică determinată 
de numărul judecătorilor care își desfășoară 
activitatea cu titlu interimar;

Or. en

Amendamentul 63
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. salută adoptarea Strategiei și a Planului 
de acțiune privind reforma sistemului 
judiciar pentru 2013-2018, construite în 
jurul principiilor-cheie ale independenței, 
imparțialității, competenței și calității 
sistemului judiciar; solicită autorităților să 
intensifice această reformă conform 
recomandărilor Comisiei de la Veneția și în 
vederea procesului de examinare analitică a 
Capitolului 23 care a început la 

9. salută adoptarea Strategiei și a Planului 
de acțiune privind reforma sistemului 
judiciar pentru 2013-2018, construite în 
jurul principiilor-cheie ale independenței, 
imparțialității, competenței și calității 
sistemului judiciar; solicită autorităților să 
intensifice această reformă conform 
recomandărilor Comisiei de la Veneția și în 
vederea procesului de examinare analitică a 
Capitolului 23 care a început la 
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25 septembrie 2013; subliniază importanța 
consolidării independenței Consiliului 
Superior al Magistraturii și a Consiliului de 
Stat pentru Procurori; este îngrijorat cu 
privire la insecuritatea juridică determinată 
de numărul judecătorilor care își desfășoară 
activitatea cu titlu interimar;

25 septembrie 2013; subliniază importanța 
consolidării independenței Consiliului 
Superior al Magistraturii și a Consiliului de 
Stat pentru Procurori; este îngrijorat cu 
privire la insecuritatea juridică determinată 
de numărul judecătorilor care își desfășoară 
activitatea cu titlu interimar; reiterează 
faptul că un sistem judiciar puternic și 
independent este soluția pentru 
capacitatea Serbiei de a îndeplini criteriile 
de aderare la UE;

Or. en

Amendamentul 64
Kinga Gál, György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. sugerează, prin modificarea legii 
privind restituirea, eliminarea tuturor 
obstacolelor procedurale și a 
impedimentelor juridice din calea 
restituirii în natură; invită guvernul sârb 
să pună în aplicare legea privind 
reabilitarea pe deplin și în mod 
nediscriminatoriu; observă că punerea în 
aplicare a acesteia ar trebui să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
fundamentale ale dreptului penal, cum ar 
fi respectarea prezumției de nevinovăție;

Or. en

Amendamentul 65
Marek Siwiec

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută adoptarea Strategiei naționale 
anti-corupție și a Planului de acțiune 
pentru 2013-2018 și subliniază necesitatea 
depunerii unor eforturi continue în vederea 
implementării autentice a acestora;
subliniază că voința politică este esențială 
pentru realizarea unui bilanț solid de 
anchete și condamnări în cazurile de 
corupție la nivel înalt, inclusiv cele 24 de 
cazuri de privatizare evidențiate de către 
Consiliul anti-corupție; subliniază, în 
același timp, necesitatea construirii 
capacității instituționale, în special în ceea 
ce privește organele judiciare și de 
procuratură, pentru a aborda cazurile 
complexe de corupție sistemică;

10. salută adoptarea Strategiei naționale 
anticorupție și a Planului de acțiune pentru 
2013-2018 și subliniază necesitatea 
depunerii unor eforturi continue în vederea 
implementării autentice a acestora;
subliniază că sunt necesare îmbunătățiri 
mari în ceea ce privește investigațiile și 
condamnările în cazurile de corupție la 
nivel înalt, inclusiv cele 24 de cazuri de 
privatizare evidențiate de către Consiliul 
anticorupție; subliniază, în același timp, 
necesitatea construirii capacității 
instituționale și a consolidării statului de 
drept, în special în ceea ce privește 
organele judiciare și de procuratură, pentru 
a aborda cazurile complexe de corupție 
sistemică;

Or. en

Amendamentul 66
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută adoptarea Strategiei naționale 
anti-corupție și a Planului de acțiune 
pentru 2013-2018 și subliniază necesitatea 
depunerii unor eforturi continue în vederea 
implementării autentice a acestora;
subliniază că voința politică este esențială 
pentru realizarea unui bilanț solid de 
anchete și condamnări în cazurile de 
corupție la nivel înalt, inclusiv cele 24 de 
cazuri de privatizare evidențiate de către 
Consiliul anti-corupție; subliniază, în 
același timp, necesitatea construirii 
capacității instituționale, în special în ceea 
ce privește organele judiciare și de 
procuratură, pentru a aborda cazurile 

10. salută adoptarea Strategiei naționale 
anticorupție și a Planului de acțiune pentru 
2013-2018 și subliniază necesitatea 
depunerii unor eforturi continue și a unor 
resurse adecvate în vederea implementării 
autentice a acestora; subliniază că voința 
politică este esențială pentru realizarea 
unui bilanț solid de anchete și condamnări 
în cazurile de corupție la nivel înalt, 
inclusiv cele 24 de cazuri de privatizare 
evidențiate de către Consiliul anticorupție;
salută, în această privință, primele 
rezultate și condamnările finale în 
combaterea corupției; subliniază, în 
același timp, necesitatea construirii 
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complexe de corupție sistemică; capacității instituționale, în special în ceea 
ce privește organele judiciare și de 
procuratură, pentru a aborda cazurile 
complexe de corupție sistemică; consideră 
că competența juridică, precum și 
resursele Agenției anticorupție ar trebui 
consolidate; subliniază că toate 
finanțările partidelor politice trebuie să 
fie transparente și în conformitate cu 
standardele UE; invită autoritățile să 
adopte Legea privind denunțătorii și să 
asigure punerea sa în aplicare imediată și 
neperturbată ca parte necesară a 
Strategiei anticorupție;

Or. en

Amendamentul 67
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută adoptarea Strategiei naționale 
anti-corupție și a Planului de acțiune 
pentru 2013-2018 și subliniază necesitatea 
depunerii unor eforturi continue în vederea 
implementării autentice a acestora;
subliniază că voința politică este esențială 
pentru realizarea unui bilanț solid de 
anchete și condamnări în cazurile de 
corupție la nivel înalt, inclusiv cele 24 de 
cazuri de privatizare evidențiate de către 
Consiliul anti-corupție; subliniază, în 
același timp, necesitatea construirii 
capacității instituționale, în special în ceea 
ce privește organele judiciare și de 
procuratură, pentru a aborda cazurile 
complexe de corupție sistemică;

10. salută adoptarea Strategiei naționale 
anticorupție și a Planului de acțiune pentru 
2013-2018 și evaluarea pozitivă a 
proiectului finanțat de UE intitulat 
„Sprijin pentru instituirea unei agenții 
anticorupție”; subliniază necesitatea 
depunerii unor eforturi continue în vederea 
implementării autentice a acestora;
subliniază că voința politică este esențială 
pentru realizarea unui bilanț solid de 
anchete și condamnări în cazurile de 
corupție la nivel înalt, inclusiv cele 24 de 
cazuri de privatizare evidențiate de către 
Consiliul anticorupție; subliniază, în 
același timp, necesitatea construirii 
capacității instituționale, în special în ceea 
ce privește organele judiciare și de 
procuratură, pentru a aborda cazurile 
complexe de corupție sistemică și pentru a 
asigura că evoluțiile politice nu împiedică 
Agenția anticorupție de la a se expune 
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corupției sistemice și politice;

Or. en

Amendamentul 68
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută adoptarea Strategiei naționale 
anti-corupție și a Planului de acțiune 
pentru 2013-2018 și subliniază necesitatea 
depunerii unor eforturi continue în vederea 
implementării autentice a acestora;
subliniază că voința politică este esențială 
pentru realizarea unui bilanț solid de 
anchete și condamnări în cazurile de 
corupție la nivel înalt, inclusiv cele 24 de 
cazuri de privatizare evidențiate de către 
Consiliul anti-corupție; subliniază, în 
același timp, necesitatea construirii 
capacității instituționale, în special în ceea 
ce privește organele judiciare și de 
procuratură, pentru a aborda cazurile 
complexe de corupție sistemică;

10. salută adoptarea Strategiei naționale 
anticorupție și a Planului de acțiune pentru 
2013-2018 și subliniază necesitatea 
depunerii unor eforturi continue în vederea 
implementării autentice a acestora;
subliniază importanța unei finanțări 
adecvate pentru punerea în aplicare 
adecvată a strategiei; subliniază că voința 
politică este esențială pentru realizarea 
unui bilanț solid de anchete și condamnări 
în cazurile de corupție la nivel înalt, 
inclusiv cele 24 de cazuri de privatizare 
evidențiate de către Consiliul anticorupție;
subliniază, în același timp, necesitatea 
construirii capacității instituționale,
precum și a consolidării unei cooperări 
între agenții, în special în ceea ce privește 
organele judiciare și de procuratură, pentru 
a aborda cazurile complexe de corupție 
sistemică;

Or. en

Amendamentul 69
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută adoptarea Strategiei naționale 10. salută adoptarea Strategiei naționale 
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anti-corupție și a Planului de acțiune 
pentru 2013-2018 și subliniază necesitatea 
depunerii unor eforturi continue în vederea 
implementării autentice a acestora;
subliniază că voința politică este esențială 
pentru realizarea unui bilanț solid de 
anchete și condamnări în cazurile de 
corupție la nivel înalt, inclusiv cele 24 de 
cazuri de privatizare evidențiate de către 
Consiliul anti-corupție; subliniază, în 
același timp, necesitatea construirii 
capacității instituționale, în special în ceea 
ce privește organele judiciare și de 
procuratură, pentru a aborda cazurile 
complexe de corupție sistemică;

anticorupție și a Planului de acțiune pentru 
2013-2018 și subliniază necesitatea 
depunerii unor eforturi continue în vederea 
implementării autentice a acestora, ca 
parte a condiționalității UE, fără de care 
aderarea nu ar avea succes; subliniază că 
voința politică este esențială pentru 
realizarea unui bilanț solid de anchete și 
condamnări în cazurile de corupție la nivel 
înalt, inclusiv cele 24 de cazuri de 
privatizare evidențiate de către Consiliul 
anticorupție; subliniază, în același timp, 
necesitatea construirii capacității 
instituționale, în special în ceea ce privește 
organele judiciare și de procuratură, pentru 
a aborda cazurile complexe de corupție 
sistemică; constată că punerea în aplicare 
pe deplin este vitală în toate domeniile 
amintite în acest raport;

Or. en

Amendamentul 70
Tonino Picula
Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută adoptarea Strategiei naționale 
anti-corupție și a Planului de acțiune 
pentru 2013-2018 și subliniază necesitatea 
depunerii unor eforturi continue în vederea 
implementării autentice a acestora;
subliniază că voința politică este esențială 
pentru realizarea unui bilanț solid de 
anchete și condamnări în cazurile de 
corupție la nivel înalt, inclusiv cele 24 de 
cazuri de privatizare evidențiate de către 
Consiliul anti-corupție; subliniază, în 
același timp, necesitatea construirii 
capacității instituționale, în special în ceea 
ce privește organele judiciare și de 
procuratură, pentru a aborda cazurile 
complexe de corupție sistemică;

10. salută adoptarea Strategiei naționale 
anticorupție și a Planului de acțiune pentru 
2013-2018 și subliniază necesitatea 
depunerii unor eforturi continue în vederea 
implementării autentice a acestora;
subliniază că voința politică este esențială 
pentru realizarea unui bilanț solid de 
anchete și condamnări în cazurile de 
corupție la nivel înalt, inclusiv cele 24 de 
cazuri de privatizare evidențiate de către 
Consiliul anticorupție; subliniază, în 
același timp, necesitatea construirii 
capacității instituționale, în special în ceea 
ce privește organele judiciare și de 
procuratură, pentru a aborda cazurile 
complexe de corupție sistemică;
recunoaște eforturile făcute pentru 
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reducerea comerțului ilicit dintre Serbia și 
Kosovo prin proiectul de monitorizare a 
punerii în aplicare a acordului dintre 
Serbia și Kosovo privind libera circulație 
a persoanelor și a mărfurilor; 

Or. hr

Amendamentul 71
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. salută abordarea privind „toleranța 
zero” a guvernului față de corupție; 
subliniază că autoritățile trebuie să ia 
măsuri pentru a îmbunătăți capacitatea 
investigației financiare, să adopte și să 
pună în aplicare legislația pentru a stabili 
averile ilicite drept infracțiuni penale; 
invită guvernul să meargă pe drumul 
obținerii de rezultate concrete în punerea 
sub acuzare a funcționarilor la nivel înalt 
și a oamenilor de afaceri corupți;

Or. en

Amendamentul 72
Göran Färm

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. recunoaște rolul femeilor ca 
importanți agenți ai schimbării în 
societatea sârbă; ia act de îmbunătățirea 
reprezentării femeilor în parlament ca 
urmare a alegerilor din 2012; încurajează 
autoritățile sârbe să depună în continuare 
eforturi în vederea garantării 
reprezentării egale; subliniază faptul că 
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femeile se confruntă încă cu 
discriminarea pe piața muncii și în alte 
sectoare ale societății și că încă nu sunt 
pe deplin reprezentate în viața politică a 
țării, inclusiv în posturi guvernamentale; 
subliniază că punerea în aplicare în mod 
eficace a legislației existente privind 
combaterea discriminării și egalitatea de 
gen și consolidarea pe viitor a capacității 
administrative continuă să fie preocupări 
majore și îndeamnă autoritățile sârbe să 
își intensifice eforturile în acest scop;

Or. en

Amendamentul 73
Kinga Gál, György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază în mod repetat că 
îngrijorarea sa survine în urma deciziei 
Curții Constituționale care abrogă cele 22 
de competențe garantate ale Provinciei 
Autonome Vojvodina, lăsând un număr 
îngrijorător de probleme nerezolvate care 
trebuie abordate; solicită respectarea 
principiilor statului de drept și 
subsidiaritatea în această privință; mai 
mult, reamintește din nou părților că, în 
conformitate cu Constituția, Legea 
privind finanțarea provinciei autonome ar 
fi trebuit să fie adoptată până la sfârșitul 
anului 2008; prin urmare, încurajează 
guvernul să transmită fără întârziere 
această lege parlamentului, întrucât acest 
lucru este indispensabil pentru 
funcționarea democrației și a statului de 
drept în Serbia;

Or. en
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Amendamentul 74
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. ia act de faptul că corupția și crima 
organizată sunt larg răspândite în regiune 
și reprezintă, de asemenea, un obstacol în 
calea dezvoltării democratice, sociale și 
economice a Serbiei; consideră că o 
strategie regională și o cooperare 
consolidată între toate țările din regiune 
sunt esențiale pentru a combate aceste 
probleme în mod eficace;

Or. en

Amendamentul 75
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. subliniază importanța dialogului 
social constructiv pentru dezvoltare 
economică în Serbia; îndeamnă guvernul 
să promoveze consolidarea capacității 
uniunilor independente în mod real și a 
organizațiilor de angajatori și să creeze 
un cadru și un spațiu politic pentru dialog 
social și acorduri colective;

Or. en

Amendamentul 76
Davor Ivo Stier

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază importanța promovării și 
protejării drepturilor omului, a libertăților 
fundamentale și a principiului anti-
discriminării din orice motive, la toate 
nivelurile; salută adoptarea Strategiei anti-
discriminare și subliniază că 
implementarea acesteia este crucială; salută 
progresele realizate până acum, dar 
continuă să fie îngrijorat cu privire la 
nivelurile discriminării în această țară și 
solicită respectarea tuturor minorităților, 
naționale, etnice, sexuale și garantarea 
drepturilor acestora; condamnă cu 
fermitate decizia autorităților de a 
interzice parada „Gay Pride” din Belgrad, 
planificată să aibă loc în septembrie 2013;

11. subliniază importanța promovării și 
protejării drepturilor omului, a libertăților 
fundamentale și a principiului 
antidiscriminării din orice motive, la toate 
nivelurile; salută adoptarea Strategiei 
antidiscriminare și subliniază că 
implementarea acesteia este crucială; salută 
progresele realizate până acum, dar 
continuă să fie îngrijorat cu privire la 
nivelurile discriminării în această țară și 
solicită respectarea tuturor minorităților, 
naționale, etnice, sexuale și garantarea 
drepturilor acestora;

Or. en

Amendamentul 77
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază importanța promovării și 
protejării drepturilor omului, a libertăților 
fundamentale și a principiului anti-
discriminării din orice motive, la toate 
nivelurile; salută adoptarea Strategiei anti-
discriminare și subliniază că 
implementarea acesteia este crucială; salută 
progresele realizate până acum, dar 
continuă să fie îngrijorat cu privire la 
nivelurile discriminării în această țară și 
solicită respectarea tuturor minorităților,
naționale, etnice, sexuale și garantarea 
drepturilor acestora; condamnă cu 
fermitate decizia autorităților de a interzice 
parada „Gay Pride” din Belgrad, 
planificată să aibă loc în septembrie 2013;

11. subliniază importanța promovării și 
protejării drepturilor omului, a libertăților 
fundamentale și a principiului 
antidiscriminării din orice motive, la toate 
nivelurile; salută adoptarea Strategiei 
antidiscriminare și subliniază că 
implementarea acesteia este crucială; salută 
progresele realizate până acum, dar 
continuă să fie îngrijorat cu privire la 
nivelurile discriminării în această țară și 
solicită respectarea tuturor minorităților, în 
ceea ce privește naționalitatea, etnicitatea, 
genul, orientarea sexuală și garantarea 
drepturilor acestora; solicită o mai bună 
protecție a drepturilor femeilor și a 
politicilor privind egalitatea de gen; 
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condamnă cu fermitate decizia autorităților 
de a interzice parada „Gay Pride” din 
Belgrad, planificată să aibă loc în 
septembrie 2013, la fel ca în ultimii doi 
ani, și solicită sprijinirea politică a 
drepturilor omului pentru persoanele 
LGBTI la cel mai înalt nivel politic;
îndeamnă guvernul să își intensifice 
eforturile pe durata întregului an pentru a 
combate grupurile violente care vizează 
tulburarea și atacarea demonstrației 
pașnice a comunității LGBTI într-un mod 
cuprinzător pentru a împiedica aceste 
grupuri să submineze statul de drept și 
exercitarea drepturilor omului în Serbia;

Or. en

Amendamentul 78
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază importanța promovării și 
protejării drepturilor omului, a libertăților 
fundamentale și a principiului anti-
discriminării din orice motive, la toate 
nivelurile; salută adoptarea Strategiei anti-
discriminare și subliniază că 
implementarea acesteia este crucială; salută 
progresele realizate până acum, dar 
continuă să fie îngrijorat cu privire la 
nivelurile discriminării în această țară și 
solicită respectarea tuturor minorităților,
naționale, etnice, sexuale și garantarea 
drepturilor acestora; condamnă cu 
fermitate decizia autorităților de a interzice 
parada „Gay Pride” din Belgrad, 
planificată să aibă loc în septembrie 2013;

11. subliniază importanța promovării și 
protejării drepturilor omului, a libertăților 
fundamentale și a principiului 
antidiscriminării din orice motive, la toate 
nivelurile; salută adoptarea Strategiei 
antidiscriminare și subliniază că 
implementarea acesteia este crucială; salută 
progresele realizate până acum, dar 
continuă să fie îngrijorat cu privire la 
nivelurile discriminării în această țară și 
solicită respectarea tuturor minorităților –
în special minoritățile naționale, etnice și
sexuale –, și garantarea drepturilor 
acestora; condamnă cu fermitate decizia 
autorităților de a interzice parada „Gay 
Pride” din Belgrad, planificată să aibă loc 
în septembrie 2013;

Or. hr
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Amendamentul 79
Göran Färm

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază importanța promovării și 
protejării drepturilor omului, a libertăților 
fundamentale și a principiului anti-
discriminării din orice motive, la toate 
nivelurile; salută adoptarea Strategiei anti-
discriminare și subliniază că 
implementarea acesteia este crucială; salută 
progresele realizate până acum, dar 
continuă să fie îngrijorat cu privire la 
nivelurile discriminării în această țară și 
solicită respectarea tuturor minorităților, 
naționale, etnice, sexuale și garantarea 
drepturilor acestora; condamnă cu 
fermitate decizia autorităților de a interzice 
parada „Gay Pride” din Belgrad, 
planificată să aibă loc în septembrie 2013;

11. subliniază importanța promovării și 
protejării drepturilor omului, a libertăților 
fundamentale și a principiului 
antidiscriminării din orice motive, la toate 
nivelurile; salută adoptarea Strategiei 
antidiscriminare și subliniază că 
implementarea acesteia este crucială; salută 
progresele realizate până acum, dar 
continuă să fie îngrijorat cu privire la 
nivelurile discriminării în această țară și 
solicită respectarea femeilor, a persoanelor 
cu handicap, a persoanelor LGBTI, a
tuturor minorităților, naționale, etnice, 
sexuale și garantarea drepturilor acestora;
condamnă cu fermitate decizia autorităților 
de a interzice parada „Gay Pride” din 
Belgrad, planificată să aibă loc în 
septembrie 2013;

Or. en

Amendamentul 80
Nadezhda Neynsky

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază importanța promovării și 
protejării drepturilor omului, a libertăților 
fundamentale și a principiului anti-
discriminării din orice motive, la toate 
nivelurile; salută adoptarea Strategiei anti-
discriminare și subliniază că 
implementarea acesteia este crucială; salută 
progresele realizate până acum, dar 
continuă să fie îngrijorat cu privire la 

11. subliniază importanța promovării și 
protejării drepturilor omului, a libertăților 
fundamentale și a principiului 
antidiscriminării din orice motive, la toate 
nivelurile; salută adoptarea Strategiei 
antidiscriminare și subliniază că 
implementarea acesteia este crucială; salută 
progresele realizate până acum, dar 
continuă să fie îngrijorat cu privire la 



PE522.953v01-00 50/83 AM\1009021RO.doc

RO

nivelurile discriminării în această țară și 
solicită respectarea tuturor minorităților, 
naționale, etnice, sexuale și garantarea 
drepturilor acestora; condamnă cu 
fermitate decizia autorităților de a interzice 
parada „Gay Pride” din Belgrad, 
planificată să aibă loc în septembrie 2013;

nivelurile discriminării în această țară și 
solicită respectarea tuturor minorităților, 
naționale, etnice, sexuale și garantarea 
drepturilor socioeconomice și culturale ale
acestora; condamnă cu fermitate decizia 
autorităților de a interzice parada „Gay 
Pride” din Belgrad, planificată să aibă loc 
în septembrie 2013;

Or. en

Amendamentul 81
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază importanța promovării și 
protejării drepturilor omului, a libertăților 
fundamentale și a principiului anti-
discriminării din orice motive, la toate 
nivelurile; salută adoptarea Strategiei anti-
discriminare și subliniază că 
implementarea acesteia este crucială; salută 
progresele realizate până acum, dar 
continuă să fie îngrijorat cu privire la 
nivelurile discriminării în această țară și 
solicită respectarea tuturor minorităților, 
naționale, etnice, sexuale și garantarea 
drepturilor acestora; condamnă cu 
fermitate decizia autorităților de a interzice 
parada „Gay Pride” din Belgrad, 
planificată să aibă loc în septembrie 2013;

11. subliniază importanța promovării și 
protejării drepturilor omului, a libertăților 
fundamentale și a principiului 
antidiscriminării din orice motive, la toate 
nivelurile; salută adoptarea Strategiei 
antidiscriminare și subliniază că 
implementarea acesteia este crucială; salută 
progresele realizate până acum, dar 
continuă să fie îngrijorat cu privire la 
nivelurile discriminării în această țară și 
solicită respectarea tuturor minorităților, 
naționale, etnice, sexuale și garantarea 
drepturilor acestora; subliniază faptul că o 
atenție deosebită ar trebui acordată 
categoriilor care sunt cel mai mult expuse 
discriminării și practicilor discriminatorii, 
precum romii, femeile și persoanele cu 
handicap și copiii; solicită punerea în 
aplicare corespunzătoare a strategiei 
privind romii din Serbia; condamnă cu 
fermitate decizia autorităților de a interzice 
parada „Gay Pride” din Belgrad, 
planificată să aibă loc în septembrie 2013;

Or. en
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Amendamentul 82
Sandra Petrović Jakovina

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază importanța promovării și 
protejării drepturilor omului, a libertăților 
fundamentale și a principiului anti-
discriminării din orice motive, la toate 
nivelurile; salută adoptarea Strategiei anti-
discriminare și subliniază că 
implementarea acesteia este crucială; salută 
progresele realizate până acum, dar 
continuă să fie îngrijorat cu privire la 
nivelurile discriminării în această țară și 
solicită respectarea tuturor minorităților, 
naționale, etnice, sexuale și garantarea 
drepturilor acestora; condamnă cu 
fermitate decizia autorităților de a interzice 
parada „Gay Pride” din Belgrad, 
planificată să aibă loc în septembrie 2013;

11. subliniază importanța promovării și 
protejării drepturilor omului, a libertăților 
fundamentale și a principiului 
antidiscriminării din orice motive, la toate 
nivelurile; salută adoptarea Strategiei 
antidiscriminare și subliniază că 
implementarea acesteia este crucială; salută 
progresele realizate până acum, dar 
continuă să fie îngrijorat cu privire la 
nivelurile discriminării în această țară și 
solicită respectarea tuturor minorităților, 
naționale, etnice, sexuale și garantarea 
drepturilor acestora; condamnă cu 
fermitate decizia autorităților de a interzice 
parada „Gay Pride” din Belgrad, 
planificată să aibă loc în septembrie 2013, 
în special acea parte a deciziilor care 
justifică interzicerea prin invocarea 
întreruperii transportului public și 
periclitarea sănătății și moralei publice și 
a securității persoanelor și a bunurilor;

Or. hr

Amendamentul 83
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază importanța promovării și 
protejării drepturilor omului, a libertăților 
fundamentale și a principiului anti-
discriminării din orice motive, la toate 
nivelurile; salută adoptarea Strategiei anti-
discriminare și subliniază că 
implementarea acesteia este crucială; salută 
progresele realizate până acum, dar 

11. subliniază importanța promovării și 
protejării drepturilor omului, a libertăților 
fundamentale și a principiului 
antidiscriminării din orice motive, la toate 
nivelurile; salută adoptarea Strategiei 
antidiscriminare și subliniază că 
implementarea acesteia este crucială; salută 
progresele realizate până acum, dar 
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continuă să fie îngrijorat cu privire la 
nivelurile discriminării în această țară și 
solicită respectarea tuturor minorităților, 
naționale, etnice, sexuale și garantarea 
drepturilor acestora; condamnă cu 
fermitate decizia autorităților de a interzice 
parada „Gay Pride” din Belgrad, 
planificată să aibă loc în septembrie 2013;

continuă să fie îngrijorat cu privire la 
nivelurile discriminării în această țară și 
solicită respectarea tuturor minorităților, 
naționale, etnice, sexuale și garantarea 
drepturilor acestora; condamnă cu 
fermitate decizia autorităților de a interzice 
parada „Gay Pride” din Belgrad, 
planificată să aibă loc în septembrie 2013
și insistă ca dreptul la adunare publică să 
fie asigurat pentru toți cetățenii și toate 
minoritățile, inclusiv minoritatea LGBTI;
invită autoritățile să garanteze un proces 
electoral fără probleme pentru alegerile 
din 2014 ale consiliilor naționale ale 
minorităților, în conformitate cu 
recomandările făcute de organismele 
independente;

Or. en

Amendamentul 84
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază importanța promovării și 
protejării drepturilor omului, a libertăților 
fundamentale și a principiului anti-
discriminării din orice motive, la toate 
nivelurile; salută adoptarea Strategiei anti-
discriminare și subliniază că 
implementarea acesteia este crucială; salută 
progresele realizate până acum, dar 
continuă să fie îngrijorat cu privire la 
nivelurile discriminării în această țară și 
solicită respectarea tuturor minorităților, 
naționale, etnice, sexuale și garantarea 
drepturilor acestora; condamnă cu 
fermitate decizia autorităților de a interzice 
parada „Gay Pride” din Belgrad, 
planificată să aibă loc în septembrie 2013;

11. subliniază importanța promovării și 
protejării drepturilor omului, a libertăților 
fundamentale și a principiului 
antidiscriminării din orice motive, la toate 
nivelurile; salută adoptarea Strategiei 
antidiscriminare și subliniază că 
implementarea acesteia este crucială; salută 
progresele realizate până acum, dar 
continuă să fie îngrijorat cu privire la 
nivelurile discriminării în această țară și 
solicită respectarea tuturor minorităților, 
naționale, etnice, sexuale și garantarea 
drepturilor acestora; condamnă cu 
fermitate decizia autorităților de a interzice 
parada „Gay Pride” din Belgrad, 
planificată să aibă loc în septembrie 2013;
invită pe viitor autoritățile sârbe să 
abordeze problema perioadei 
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traumatizante ulterioare violențelor din 
1990 ca parte a unei strategii pe termen 
lung de excludere a posibilității ca actele 
de huliganism și nerespectarea legii să se 
repete;

Or. en

Amendamentul 85
Göran Färm

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază rolul central al 
organizațiilor societății civile (OSC) active 
și independente în consolidarea 
proceselor politice democratice în țară; 
recunoaște activitățile importante 
desfășurate de OSC și organizațiile de 
femei cu privire la promovarea drepturilor 
persoanelor LGBT, încetarea violenței 
împotriva femeilor, creșterea participării 
femeilor la viața politică, eforturile de 
consolidare a păcii și rolul de organism de 
supraveghere al societății civile; 
subliniază importanța dialogului cu 
organizațiile societății civile și evidențiază 
contribuția crucială pe care actorii din 
societatea civilă o aduc la consolidarea 
cooperării regionale în ceea ce privește 
aspectele sociale și politice; salută 
îmbunătățirea cooperării guvernului cu 
ONG-urile, dar solicită consultarea lor 
extinsă în cadrul procesului decizional, 
inclusiv al procesului de elaborare de 
politici și de legislație și al procesului de 
monitorizare a activităților întreprinse de 
autorități;

Or. en
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Amendamentul 86
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită un angajament politic mai 
ferm în reforma administrației publice și 
depunerea de eforturi pentru a stabili un 
sistem bazat pe merite, în special prin 
asigurarea completării și alinierii depline 
la standardele internaționale ale cadrului 
legislativ; regretă că Legea privind 
funcționarii publici nu se aplică 
autorităților locale;

Or. en

Amendamentul 87
László Tőkés

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită autorităților să promoveze un 
tratament egal, fără nicio discriminare a 
minorităților naționale și etnice, inclusiv 
accesul la educație în limba maternă, 
utilizarea limbii în administrația publică 
locală și regională; mai mult, solicită 
îmbunătățiri în vederea eliminării 
discriminării în legislațiile și practicile 
existente privind restituirea de bunuri 
pentru membrii care aparțin minorităților 
naționale și etnice, precum și a bunurilor 
confiscate din biserici; recomandă pe 
viitor furnizarea unui sprijin financiar 
sporit pentru consiliile naționale care 
reprezintă minoritățile etnice naționale în 
vederea sprijinirii activității lor și a 
îndeplinirii obiectivelor lor;
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Or. en

Amendamentul 88
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. invită autoritățile sârbe să elaboreze 
o abordare proactivă spre o mai bună 
incluziune a populației LGBTI;

Or. en

Amendamentul 89
Göran Färm

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. subliniază că Serbia a ratificat 
convențiile principale privind drepturile la 
muncă ale OIM, precum și Carta Socială 
Europeană; atrage atenția asupra 
faptului că drepturile lucrătorilor și 
drepturile sindicale rămân încă limitate în 
pofida garanțiilor constituționale și 
solicită Serbiei să promoveze într-o mai 
mare măsură aceste drepturi; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la faptul că 
dialogul social este în continuare 
insuficient, iar partenerii sociali nu sunt 
consultați cu regularitate; solicită luarea 
unor măsuri suplimentare pentru 
consolidarea Consiliului economic și 
social, astfel încât acesta să își poată 
asuma un rol activ în intensificarea 
dialogului social și un rol consultativ mai 
activ în procesul legislativ;
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Or. en

Amendamentul 90
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. solicită autorităților să garanteze 
credibilitatea și profesionalismul 
programului de protecție a martorilor, 
precum și să ofere resurse adecvate 
pentru acesta, astfel încât sistemul 
judiciar să poată continua în mod eficient 
procedurile penale împotriva crimelor de 
război și a crimei organizate; atrage 
atenția asupra faptului că o serie de foști 
ofițeri de poliție au ales în mod voluntar 
să părăsească PPM din cauza 
deficiențelor sale grave;

Or. en

Amendamentul 91
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a garanta 
libertatea media și salută în acest sens 
dezincriminarea defăimării; subliniază 
necesitatea menținerii unui serviciu public 
puternic de radiodifuziune și de televiziune 
și a garantării transparenței depline în ceea 
ce privește proprietatea asupra media;
încurajează implementarea rapidă a 
strategiei media și a proiectului legislativ 
aferent; regretă profund amenințările 
continue la adresa jurnaliștilor;

12. subliniază necesitatea de a garanta 
libertatea mass-mediei și salută în acest 
sens dezincriminarea defăimării; subliniază
necesitatea menținerii unui serviciu public 
puternic de radiodifuziune și de televiziune 
și a garantării finanțării sale stabile și 
sustenabile, precum și a garantării
transparenței depline în ceea ce privește 
proprietatea asupra media; încurajează 
implementarea rapidă a strategiei media și 
a proiectului legislativ aferent; este profund
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preocupat cu privire la amenințările 
continue la adresa jurnaliștilor și reiterează 
apelul său către autorități de a finaliza 
investigațiile pendinte ale jurnaliștilor 
uciși; consideră că ar trebui luate măsuri 
suplimentare pentru a asigura 
jurnaliștilor un mediu sigur, astfel încât 
să își poată realiza munca în mod eficace 
și fără cenzură; atrage atenția în special 
asupra utilizării în mod necorespunzător 
a fondurilor publice pe reclame pentru 
exercitarea influenței politice asupra 
canalelor de difuzare a mass-mediei; 

Or. en

Amendamentul 92
Tanja Fajon

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a garanta 
libertatea media și salută în acest sens 
dezincriminarea defăimării; subliniază 
necesitatea menținerii unui serviciu public 
puternic de radiodifuziune și de televiziune 
și a garantării transparenței depline în ceea 
ce privește proprietatea asupra media;
încurajează implementarea rapidă a 
strategiei media și a proiectului legislativ 
aferent; regretă profund amenințările 
continue la adresa jurnaliștilor;

12. subliniază necesitatea de a garanta 
pluralismul mass-mediei, libertatea
informației și salută în acest sens 
dezincriminarea defăimării; subliniază 
necesitatea menținerii unui serviciu public 
puternic și independent de radiodifuziune 
și de televiziune și a garantării 
transparenței depline în ceea ce privește 
proprietatea asupra media; încurajează 
implementarea rapidă a strategiei media și 
a proiectului legislativ aferent; regretă 
profund amenințările continue la adresa
jurnaliștilor și condițiile lor de muncă 
precare;

Or. en

Amendamentul 93
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a garanta 
libertatea media și salută în acest sens 
dezincriminarea defăimării; subliniază 
necesitatea menținerii unui serviciu public 
puternic de radiodifuziune și de televiziune 
și a garantării transparenței depline în ceea 
ce privește proprietatea asupra media;
încurajează implementarea rapidă a 
strategiei media și a proiectului legislativ 
aferent; regretă profund amenințările 
continue la adresa jurnaliștilor;

12. subliniază necesitatea de a garanta 
libertatea mass-mediei și salută în acest 
sens dezincriminarea defăimării; subliniază 
necesitatea menținerii unui serviciu public 
puternic și independent de radiodifuziune 
și de televiziune și a garantării
transparenței depline în ceea ce privește 
proprietatea asupra media; încurajează 
implementarea rapidă a strategiei media și 
a proiectului legislativ aferent; regretă 
profund amenințările continue la adresa 
jurnaliștilor;

Or. en

Amendamentul 94
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a garanta 
libertatea media și salută în acest sens 
dezincriminarea defăimării; subliniază 
necesitatea menținerii unui serviciu public 
puternic de radiodifuziune și de televiziune
și a garantării transparenței depline în ceea 
ce privește proprietatea asupra media;
încurajează implementarea rapidă a 
strategiei media și a proiectului legislativ 
aferent; regretă profund amenințările 
continue la adresa jurnaliștilor;

12. subliniază necesitatea de a garanta 
libertatea mass-mediei și salută în acest 
sens dezincriminarea defăimării; subliniază 
necesitatea menținerii unui serviciu public 
puternic de radiodifuziune și de 
televiziune, a garantării finanțării sale 
stabile și sustenabile și a garantării
transparenței depline în ceea ce privește 
proprietatea asupra media; încurajează 
implementarea rapidă a strategiei media și 
a proiectului legislativ aferent; regretă 
profund amenințările continue la adresa 
jurnaliștilor;

Or. en
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Amendamentul 95
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a garanta 
libertatea media și salută în acest sens 
dezincriminarea defăimării; subliniază 
necesitatea menținerii unui serviciu public 
puternic de radiodifuziune și de televiziune 
și a garantării transparenței depline în ceea 
ce privește proprietatea asupra media;
încurajează implementarea rapidă a 
strategiei media și a proiectului legislativ 
aferent; regretă profund amenințările 
continue la adresa jurnaliștilor;

12. subliniază necesitatea de a garanta 
libertatea mass-mediei și salută în acest 
sens dezincriminarea defăimării; subliniază 
necesitatea menținerii unui serviciu public 
puternic de radiodifuziune și de televiziune 
și a garantării transparenței depline în ceea 
ce privește proprietatea asupra media;
încurajează implementarea rapidă a 
strategiei media și a proiectului legislativ 
aferent, inclusiv furnizarea timpurie a 
unui acces larg răspândit la internet;
regretă profund amenințările continue la 
adresa jurnaliștilor;

Or. en

Amendamentul 96
László Tőkés

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită guvernul sârb să conlucreze tot 
mai mult cu instituțiile europene pentru a 
asigura un acces mai bun la fonduri 
europene disponibile organizațiilor 
societății civile în vederea sprijinirii 
activității lor în calitate de actori în 
procesul de integrare europeană a 
Serbiei;

Or. en
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Amendamentul 97
Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită din nou autorităților ca, în 
vederea consolidării democrației în 
Serbia, să se continue eforturile de a 
elimina moștenirea fostelor servicii 
secrete comuniste; regretă lipsa de voință 
politică și continuă să încurajeze 
urmărirea recomandărilor Parlamentului 
European în vederea creșterii 
supravegherii și controlului parlamentare 
asupra serviciilor de securitate, precum și 
deschiderea Arhivelor Naționale și, în 
special, a documentelor fostei agenții 
comuniste de informații, UDBA; 
reiterează apelul său pentru autorități de 
a facilita accesul la arhivele care privesc 
fostele republici ale Iugoslaviei și să le 
returneze guvernelor respective dacă 
acestea le solicită;

Or. en

Amendamentul 98
Kinga Gál, Andrey Kovatchev, György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază importanța consiliilor 
naționale ale minorităților naționale, a 
rolului lor în integrarea minorităților 
naționale, precum și în punerea în 
aplicare a drepturilor colective și 
individuale ale minorităților naționale și 
solicită Serbiei să păstreze, să armonizeze 
și să dezvolte pe viitor cadrul legislativ 
actual respectiv;
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Or. en

Amendamentul 99
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază necesitatea intensificării 
eforturilor sale de a combate traficul de 
persoane și încurajează oficializarea 
rolurilor și a responsabilităților 
funcționarilor și ale furnizorilor de 
servicii în identificarea victimelor și 
menționarea lor la serviciile adecvate;

Or. en

Amendamentul 100
Bernd Posselt

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă Serbia să își continue 
eforturile în implementarea cadrului
legislativ legat de minorități pe întreg 
teritoriul țării și să abordeze mai viguros
situația romilor;

13. îndeamnă Serbia să pună în aplicare în 
mod eficace cadrul legislativ legat de 
minorități pe întreg teritoriul țării și să 
abordeze mai ferm situația romilor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă Serbia să își continue
eforturile în implementarea cadrului 
legislativ legat de minorități pe întreg 
teritoriul țării și să abordeze mai viguros
situația romilor;

13. îndeamnă Serbia să își sporească
eforturile în implementarea cadrului 
legislativ legat de minorități pe întreg 
teritoriul țării și să abordeze mai ferm
situația romilor; subliniază necesitatea 
abordării într-un mod mai ferm a situației 
romilor; îndeamnă autoritățile locale să 
pună în aplicare pe deplin deciziile 
relevante privind utilizarea limbilor 
minoritare în sistemul educațional;

Or. en

Amendamentul 102
Sandra Petrović Jakovina
Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă Serbia să își continue 
eforturile în implementarea cadrului 
legislativ legat de minorități pe întreg 
teritoriul țării și să abordeze mai viguros
situația romilor;

13. îndeamnă Serbia să își continue 
eforturile în implementarea cadrului 
legislativ și a acordurilor bilaterale și 
multilaterale referitoare la apărarea 
drepturilor minorităților naționale și 
etnice pe întreg teritoriul țării și să 
abordeze mai ferm situația romilor;

Or. hr

Amendamentul 103
Göran Färm

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă Serbia să își continue 
eforturile în implementarea cadrului 
legislativ legat de minorități pe întreg 
teritoriul țării și să abordeze mai viguros
situația romilor;

13. îndeamnă Serbia să își continue 
eforturile în implementarea cadrului 
legislativ legat de minorități pe întreg 
teritoriul țării și să abordeze mai ferm
situația femeilor și a bărbaților romi;
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Or. en

Amendamentul 104
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă Serbia să își continue 
eforturile în implementarea cadrului 
legislativ legat de minorități pe întreg 
teritoriul țării și să abordeze mai viguros 
situația romilor;

13. îndeamnă Serbia să își continue 
eforturile în implementarea cadrului 
legislativ legat de minorități pe întreg 
teritoriul țării și să abordeze mai ferm
situația femeilor și a bărbaților romi care 
continuă să se confrunte cu condiții de 
viață dificile, evacuări forțate, precum și 
discriminare pe piața muncii;

Or. en

Amendamentul 105
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă Serbia să își continue 
eforturile în implementarea cadrului 
legislativ legat de minorități pe întreg 
teritoriul țării și să abordeze mai viguros
situația romilor;

13. îndeamnă Serbia să își continue 
eforturile în implementarea cadrului 
legislativ legat de minorități pe întreg 
teritoriul țării și să abordeze mai ferm
situația romilor; își reiterează apelul către 
Comisia Europeană de a continua să 
monitorizeze îndeaproape eforturile 
Serbiei în acest domeniu; invită 
autoritățile locale sârbe să promoveze un 
climat de toleranță față de minorități, care 
să contribuie la prevenirea actelor de 
intimidare a acestora, precum și să pună 
în aplicare drepturile în mod adecvat, 
precum libertatea religiei și a educației în 
limba maternă;
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Or. en

Amendamentul 106
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă Serbia să își continue 
eforturile în implementarea cadrului 
legislativ legat de minorități pe întreg 
teritoriul țării și să abordeze mai viguros 
situația romilor;

13. îndeamnă Serbia să își continue 
eforturile în implementarea cadrului 
legislativ legat de minorități pe întreg 
teritoriul țării și să abordeze mai ferm
situația romilor; subliniază necesitatea 
unei armonizări depline a legislației 
privind combaterea discriminării cu 
politicile UE și aplicarea unei abordări 
holistice a incluziunii romilor; mai mult, 
subliniază necesitatea unei monitorizări 
eficace a măsurilor de incluziune în 
vederea limitării decalajului dintre 
legislație și punerea sa în aplicare;

Or. en

Amendamentul 107
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă Serbia să își continue 
eforturile în implementarea cadrului 
legislativ legat de minorități pe întreg 
teritoriul țării și să abordeze mai viguros
situația romilor;

13. îndeamnă Serbia să își continue 
eforturile în implementarea cadrului 
legislativ legat de minorități pe întreg 
teritoriul țării și să abordeze mai ferm 
situația romilor; invită autoritățile sârbe să 
asigure accesul la locuințe și la servicii de 
asistență medicală;

Or. en
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Amendamentul 108
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită autoritățile sârbe să garanteze 
punerea în aplicare corespunzătoare a 
unui protocol comun privind minoritățile, 
semnat în martie 2012, de către guvernele 
român și sârb; își reiterează apelul către 
Comisia Europeană de a monitoriza 
îndeaproape punerea în aplicare a 
măsurilor prevăzute de protocol de către 
autoritățile sârbe; constată faptul că 
protecția minorităților este un criteriu 
politic fundamental care trebuie respectat 
pe deplin în vederea realizării aderării la 
UE;

Or. en

Amendamentul 109
Bernd Posselt

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. îndeamnă autoritățile sârbe să 
îmbunătățească situația minorităților, în 
special în Vojvodina, Sandzak of Novi 
Pazar și Presevo Valley;

Or. en

Amendamentul 110
Jelko Kacin
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de eforturile depuse în vederea 
modificării Codului Penal; observă, cu 
toate acestea, persistența insecurității 
juridice în sectorul privat în urma 
amendamentelor adoptate; își reiterează 
îngrijorarea cu privire la dispozițiile noului 
articol 234, care reflectă aspecte similare 
fostului articol 359, criticat în repetate 
rânduri;

14. ia act de eforturile depuse în vederea 
modificării Codului Penal; observă, cu 
toate acestea, persistența insecurității 
juridice în sectorul privat în urma 
amendamentelor adoptate; își reiterează 
îngrijorarea cu privire la dispozițiile noului 
articol 234 privind abuzul de poziție 
responsabilă care lasă loc încă unei 
interpretări arbitrare și solicită ca 
urmăririle penale nedrepte actuale 
efectuate în temeiul articolului 359 în 
sectorul privat să fie abandonate imediat;

Or. en

Amendamentul 111
Marek Siwiec

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de eforturile depuse în vederea 
modificării Codului Penal; observă, cu 
toate acestea, persistența insecurității 
juridice în sectorul privat în urma 
amendamentelor adoptate; își reiterează 
îngrijorarea cu privire la dispozițiile noului 
articol 234, care reflectă aspecte similare 
fostului articol 359, criticat în repetate 
rânduri;

14. ia act de eforturile depuse în vederea 
modificării Codului Penal; observă, cu 
toate acestea, persistența insecurității 
juridice în sectorul privat în urma 
amendamentelor adoptate; își reiterează 
îngrijorarea cu privire la dispozițiile noului 
articol 234, care reflectă aspecte similare 
fostului articol 359, criticat în repetate 
rânduri de Parlamentul European, 
inclusiv recalificarea automată a 
cazurilor de la articolul 359 în temeiul 
articolului 234; subliniază faptul că 
dispozițiile noului articol 234 nu pot fi 
aplicate proprietarilor de întreprinderi 
private naționale sau străine sau 
persoanelor din cadrul întreprinderilor 
străine din afara Serbiei sau investitorilor 
financiari străini din cadrul 
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întreprinderilor și solicită autorităților să 
înceteze toate procedurile penale 
împotriva acestor persoane; evidențiază 
necesitatea încetării imediate a 
procedurilor nejustificate împotriva 
acestor persoane, care pun în pericol 
statul de drept în țară și agravează 
incertitudinea juridică a comunității de 
afaceri din Serbia;

Or. en

Amendamentul 112
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută activitatea organismelor de 
reglementare independente, cum ar fi 
Ombudsmanul, comisarul pentru 
informațiile de importanță publică și altele,
precum și contribuția acestora la 
îmbunătățirea cadrului juridic și a 
răspunderii instituțiilor statului;

15. insistă asupra faptului că instituțiile 
de stat trebuie să acționeze într-un mod 
transparent și responsabil; salută 
activitatea organismelor de reglementare 
independente, cum ar fi Ombudsmanul, 
comisarul pentru informațiile de 
importanță publică și altele, și recunoaște
contribuția acestora la îmbunătățirea 
cadrului juridic și a răspunderii instituțiilor 
statului;

Or. en

Amendamentul 113
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută activitatea organismelor de 
reglementare independente, cum ar fi 
Ombudsmanul, comisarul pentru 

15. salută activitatea organismelor de 
reglementare independente, cum ar fi 
Ombudsmanul, comisarul pentru 
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informațiile de importanță publică și altele, 
precum și contribuția acestora la 
îmbunătățirea cadrului juridic și a 
răspunderii instituțiilor statului;

informațiile de importanță publică și altele, 
precum și contribuția acestora la 
îmbunătățirea cadrului juridic și a 
răspunderii instituțiilor statului; îndeamnă 
autoritățile să monitorizeze sistematic 
recomandările și constatările lor;

Or. en

Amendamentul 114
Tonino Picula
Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută activitatea organismelor de 
reglementare independente, cum ar fi 
Ombudsmanul, comisarul pentru 
informațiile de importanță publică și altele, 
precum și contribuția acestora la 
îmbunătățirea cadrului juridic și a 
răspunderii instituțiilor statului;

15. salută activitatea organismelor de 
reglementare independente, cum ar fi 
Ombudsmanul, comisarul pentru 
informațiile de importanță publică și altele, 
precum și contribuția acestora la 
îmbunătățirea cadrului juridic și a 
răspunderii instituțiilor statului; salută 
cooperarea fructuoasă dintre Serbia și 
Tribunalul Penal Internațional pentru 
fosta Iugoslavie (ICTY) la Haga ca pas 
important spre calea integrării europene; 

Or. hr

Amendamentul 115
László Tőkés

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită guvernul sârb să faciliteze 
cercetarea fostelor regimuri dictatoriale, 
să se reabiliteze atât din punct de vedere 
politic, cât și judiciar și să compenseze 
fostele victime și familiile lor, care au 
suferit în timpul acestora, în eforturile de 
consolidare a coeziunii sociale și de 
asigurare a unei stări de pace și justiție de 
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lungă durată în contextul procesului de 
integrare europeană a Serbiei;

Or. en

Amendamentul 116
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază beneficiile procesului de 
descentralizare și încurajează consolidarea 
gradului de competență al autorităților 
locale; rămâne deosebit de îngrijorat cu 
privire la insecuritatea juridică a statutului 
Voivodinei și la întârzierile în adoptarea 
Legii privind propriile resurse ale 
Voivodinei;

16. constată persistența unei spirit 
centralizator în Serbia și, în acest sens,
subliniază beneficiile procesului de 
descentralizare și încurajează consolidarea 
gradului de competență al autorităților 
locale; rămâne deosebit de îngrijorat cu 
privire la insecuritatea juridică a statutului 
Voivodinei și la întârzierile în adoptarea 
Legii privind propriile resurse ale 
Voivodinei;

Or. en

Amendamentul 117
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază beneficiile procesului de 
descentralizare și încurajează consolidarea 
gradului de competență al autorităților 
locale; rămâne deosebit de îngrijorat cu 
privire la insecuritatea juridică a statutului 
Voivodinei și la întârzierile în adoptarea 
Legii privind propriile resurse ale 
Voivodinei;

16. subliniază beneficiile procesului de 
descentralizare și încurajează consolidarea 
gradului de competență al autorităților 
locale; regretă faptul că Consiliul 
Național pentru Descentralizare continuă 
să fie inactiv; rămâne deosebit de 
îngrijorat cu privire la insecuritatea juridică 
a statutului Voivodinei și la întârzierile în 
adoptarea Legii privind propriile resurse 
ale Voivodinei;
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Or. en

Amendamentul 118
Tonino Picula
Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază beneficiile procesului de 
descentralizare și încurajează consolidarea 
gradului de competență al autorităților 
locale; rămâne deosebit de îngrijorat cu 
privire la insecuritatea juridică a statutului 
Voivodinei și la întârzierile în adoptarea 
Legii privind propriile resurse ale 
Voivodinei;

16. subliniază beneficiile procesului de 
descentralizare și încurajează consolidarea 
gradului de competență al autorităților 
locale; rămâne deosebit de îngrijorat cu 
privire la insecuritatea juridică a statutului 
Voivodinei și la întârzierile în adoptarea 
Legii privind propriile resurse ale 
Voivodinei; subliniază importanța ținerii 
lecțiilor în limbile minoritare; își exprimă 
îngrijorarea în ceea ce privește 
posibilitatea ca programele să nu mai fie 
difuzate în limbile minoritare ca urmare a 
privatizării viitoare a media;

Or. hr

Amendamentul 119
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. salută măsurile luate de autorități de 
a îmbunătăți situația socioeconomică în 
Preševo Valley și Sandžak, însă subliniază 
că sunt necesare eforturi suplimentare, 
întrucât aceste regiuni sunt în continuare 
mult subdezvoltate și cu o rată ridicată a 
șomajului; atrage atenția asupra faptului 
că minoritățile albaneze și bosniace 
continuă să fie subreprezentate în 
administrația locală;

Or. en
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Amendamentul 120
Bernd Posselt

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. solicită Guvernului Republicii Serbia 
să acorde un sprijin mai solid pentru 
dezvoltarea economică a regiunilor sărace 
din țară de la frontiera cu Kosovo, 
Macedonia, Muntenegru, și Bosnia-
Herțegovina, inclusiv o cooperare 
transfrontalieră mai bună; solicită 
Consiliului și Comisiei să sprijine cu 
fermitate aceste strategii de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 121
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. salută legislația națională privind 
minoritățile naționale; invită Serbia să își 
continue eforturile în punerea sa în 
aplicare egală, nediscriminatorie și 
proporțională;

Or. en

Amendamentul 122
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. își reiterează sprijinul pentru 
inițiativa REKOM și încurajează cu tărie 
țările fostei Iugoslavii să stabilească o 
comisie interguvernamentală 
responsabilă cu stabilirea faptelor în 
legătură cu victimele și persoanele 
dispărute ale războaielor din 1991-2001;

Or. en

Amendamentul 123
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. își reafirmă sprijinul ferm pentru 
liberalizarea regimului vizelor pentru țările 
din Balcanii de Vest, ca un pilon important 
al procesului de integrare europeană a 
întregii regiuni; solicită statelor membre să 
nu abuzeze de mecanismul de suspendare 
în materie de vize, adoptat în septembrie, 
ci, mai degrabă, să abordeze aspectul legat 
de falșii solicitanți de azil prin adaptarea 
cadrelor legislative relevante; în același 
timp, solicită adoptarea de măsuri la nivel 
național, în special măsuri socio-
economice vizând grupurile mai 
vulnerabile;

17. își reafirmă sprijinul ferm pentru 
liberalizarea regimului vizelor pentru țările 
din Balcanii de Vest, ca un pilon important 
al procesului de integrare europeană a 
întregii regiuni; solicită statelor membre să 
nu abuzeze de mecanismul de suspendare 
în materie de vize, adoptat în septembrie, 
ci, mai degrabă, să abordeze aspectul legat 
de falșii solicitanți de azil prin adaptarea 
cadrelor legislative relevante; în același 
timp, condamnă limitările în ceea ce 
privește călătoriile, precum și urmăririle 
penale după revenire, care vizează romii 
și alți solicitanți de azil, după proceduri de 
azil nereușite în statele membre ale UE; în 
același timp, solicită adoptarea de măsuri la 
nivel național, în special măsuri 
socioeconomice vizând grupurile mai 
vulnerabile;

Or. en
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Amendamentul 124
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. încurajează autoritățile sârbe să 
implementeze reformele economice 
structurale demult așteptate, pentru a 
îmbunătăți climatul de investiții, a combate 
nivelurile ridicate de șomaj și sărăcie și a 
realiza consolidarea fiscală și reforma 
pensiilor; insistă asupra nevoii urgente de a 
elimina obstacolele administrative din 
calea afacerilor și subliniază importanța 
restructurării rapide a întreprinderilor 
publice;

18. subliniază necesitatea urgentă a unei 
consolidări fiscale viitoare; îndeamnă
autoritățile sârbe să includă cheltuielile cu 
salariile și subvențiile din sectorul public, 
precum și să consolideze colectarea 
impozitelor; subliniază că reformele
structurale de mare anvergură ar trebui 
să sprijine consolidarea fiscală și, prin 
urmare, încurajează guvernul să realizeze 
reformele economice structurale demult 
așteptate, pentru a îmbunătăți climatul de 
investiții, a combate nivelurile ridicate de 
șomaj și sărăcie și a realiza reforma 
pensiilor; insistă asupra nevoii urgente de a 
elimina obstacolele administrative din 
calea afacerilor și subliniază importanța 
restructurării rapide a întreprinderilor 
publice în vederea reducerii pierderilor și 
a prezenței statului în economie;

Or. en

Amendamentul 125
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. încurajează autoritățile sârbe să 
implementeze reformele economice 
structurale demult așteptate, pentru a 
îmbunătăți climatul de investiții, a combate 
nivelurile ridicate de șomaj și sărăcie și a 
realiza consolidarea fiscală și reforma 
pensiilor; insistă asupra nevoii urgente de a 
elimina obstacolele administrative din 

18. încurajează autoritățile sârbe să adopte 
o politică fiscală responsabilă; invită 
autoritățile sârbe să realizeze reformele 
economice structurale demult așteptate,
precum modificarea Legii privind 
planificarea și construcțiile și pentru a 
îmbunătăți climatul de investiții, a combate 
nivelurile ridicate de șomaj și sărăcie și a 
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calea afacerilor și subliniază importanța 
restructurării rapide a întreprinderilor 
publice;

realiza consolidarea fiscală și reforma 
pensiilor; insistă asupra nevoii urgente de a 
elimina obstacolele administrative din 
calea afacerilor și subliniază importanța 
restructurării rapide a întreprinderilor 
publice;

Or. hr

Amendamentul 126
Nadezhda Neynsky

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. încurajează autoritățile sârbe să 
implementeze reformele economice 
structurale demult așteptate, pentru a 
îmbunătăți climatul de investiții, a combate 
nivelurile ridicate de șomaj și sărăcie și a 
realiza consolidarea fiscală și reforma 
pensiilor; insistă asupra nevoii urgente de a 
elimina obstacolele administrative din 
calea afacerilor și subliniază importanța 
restructurării rapide a întreprinderilor 
publice;

18. încurajează autoritățile sârbe să 
implementeze reformele economice 
structurale demult așteptate, pentru a 
îmbunătăți climatul de investiții și de 
afaceri, a sprijini pe viitor proliferarea 
întreprinderilor mici și mijlocii, a combate 
nivelurile ridicate de șomaj și sărăcie, în 
special în regiuni predominant populate 
cu minorități naționale, și a realiza 
consolidarea fiscală și reforma pensiilor;
insistă asupra nevoii urgente de a elimina 
obstacolele administrative din calea 
afacerilor și subliniază importanța 
restructurării rapide a întreprinderilor 
publice;

Or. en

Amendamentul 127
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. încurajează autoritățile sârbe să 
implementeze reformele economice 
structurale demult așteptate, pentru a 

18. încurajează autoritățile sârbe să 
implementeze reformele economice 
structurale demult așteptate, pentru a 
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îmbunătăți climatul de investiții, a combate 
nivelurile ridicate de șomaj și sărăcie și a 
realiza consolidarea fiscală și reforma 
pensiilor; insistă asupra nevoii urgente de a 
elimina obstacolele administrative din 
calea afacerilor și subliniază importanța 
restructurării rapide a întreprinderilor 
publice;

îmbunătăți climatul de investiții, a combate 
nivelurile ridicate de șomaj și sărăcie și a 
realiza consolidarea fiscală și reforma 
pensiilor în vederea atingerii unor sisteme 
de pensii sustenabile; insistă asupra nevoii 
urgente de a elimina obstacolele 
administrative din calea afacerilor și 
subliniază importanța restructurării rapide 
a întreprinderilor publice;

Or. en

Amendamentul 128
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. încurajează autoritățile sârbe să 
implementeze reformele economice 
structurale demult așteptate, pentru a 
îmbunătăți climatul de investiții, a combate 
nivelurile ridicate de șomaj și sărăcie și a 
realiza consolidarea fiscală și reforma 
pensiilor; insistă asupra nevoii urgente de a 
elimina obstacolele administrative din 
calea afacerilor și subliniază importanța 
restructurării rapide a întreprinderilor 
publice;

18. încurajează autoritățile sârbe să 
implementeze reformele economice 
structurale demult așteptate, pentru a 
îmbunătăți climatul de investiții, a combate 
nivelurile ridicate de șomaj și sărăcie și a 
realiza consolidarea fiscală și reforma 
pensiilor; insistă asupra nevoii urgente de a 
elimina obstacolele administrative din 
calea afacerilor și subliniază importanța 
restructurării rapide a întreprinderilor 
publice; în acest sens, invită autoritățile 
sârbe să consolideze o economie de piață 
pe deplin funcțională, pentru a crea o 
bază de impozitare solidă și a elabora o 
strategie privind sărăcia ca elemente-
cheie pentru a face viabilă aderarea 
Serbiei la UE; constată că introducerea și 
punerea în aplicare cu succes a unor 
reforme economice structurale vor 
contribui la atenuarea nivelului ridicat al 
emigrării;

Or. en
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Amendamentul 129
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. încurajează autoritățile sârbe să 
implementeze reformele economice 
structurale demult așteptate, pentru a 
îmbunătăți climatul de investiții, a combate 
nivelurile ridicate de șomaj și sărăcie și a 
realiza consolidarea fiscală și reforma 
pensiilor; insistă asupra nevoii urgente de a 
elimina obstacolele administrative din 
calea afacerilor și subliniază importanța 
restructurării rapide a întreprinderilor 
publice;

18. încurajează autoritățile sârbe să 
implementeze reformele economice 
structurale demult așteptate, pentru a 
îmbunătăți climatul de investiții, a combate 
nivelurile ridicate de șomaj și sărăcie și a 
realiza consolidarea fiscală și reforma 
pensiilor; insistă asupra nevoii urgente de a 
elimina obstacolele administrative din 
calea afacerilor și subliniază importanța 
restructurării rapide a întreprinderilor 
publice; îndeamnă autoritățile sârbe să 
consulte societatea civilă și comunitatea 
de afaceri și să le includă în grupuri de 
lucru la elaborarea noii legislații; 
îndeamnă autoritățile sârbe să 
restabilească încrederea întreprinderilor 
printr-o reformă juridică și de 
reglementare;

Or. en

Amendamentul 130
Marek Siwiec

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. încurajează autoritățile sârbe să 
implementeze reformele economice 
structurale demult așteptate, pentru a 
îmbunătăți climatul de investiții, a combate 
nivelurile ridicate de șomaj și sărăcie și a 
realiza consolidarea fiscală și reforma 
pensiilor; insistă asupra nevoii urgente de a 
elimina obstacolele administrative din 
calea afacerilor și subliniază importanța 

18. încurajează autoritățile sârbe să 
implementeze reformele economice 
structurale demult așteptate, pentru a 
îmbunătăți climatul de investiții, a combate 
nivelurile ridicate de șomaj și sărăcie și a 
realiza consolidarea fiscală și reforma 
pensiilor; insistă asupra nevoii urgente de a 
elimina obstacolele administrative din 
calea afacerilor și subliniază importanța 
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restructurării rapide a întreprinderilor 
publice;

restructurării rapide a întreprinderilor 
publice; îndeamnă autoritățile sârbe să 
restabilească încrederea întreprinderilor 
printr-o reformă juridică și de 
reglementare, punând capăt totodată 
atacurilor sistematice asupra comunității 
de afaceri prin aplicarea inadecvată a
articolului 234 din Codul penal care 
subminează încrederea întreprinderilor și 
a investițiilor în Serbia;

Or. en

Amendamentul 131
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază necesitatea unor mai mari 
eforturi în vederea facilitării procesului 
de creare a unor întreprinderi mici și 
mijlocii; subliniază, în același timp, 
nevoia de armonizare a cadrului juridic 
pentru ocuparea forței de muncă și pentru 
drepturile sindicale cu convențiile OIM, 
pentru a promova drepturile individuale și 
colective ale lucrătorilor și convențiile 
colective de muncă;

Or. en

Amendamentul 132
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. salută activitatea desfășurată până în 
prezent de Agenția pentru restituire; 
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încurajează restituirea în natură de 
fiecare dată când se consideră că acest 
lucru este posibil; salută decizia 
Ministerului Economiei de a alcătui o 
listă completă a bunurilor publice și de 
stat și, astfel, să pună capăt achiziționării 
lor ilegale de către interese private; 
subliniază că lista detaliată a bunurilor 
publice și de stat rămâne esențială pentru 
succesul în combaterea sistemică a 
corupției, întrucât există o breșă între 
bunurile publice și de stat înregistrate 
efectiv și oficial;

Or. en

Amendamentul 133
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază că Serbia, precum și restul 
țărilor din regiune vor fi nevoite ca în anii 
următori să pună în aplicare standardele 
de mediu ale UE și să adopte obiective de 
a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, 
întrucât ele au adoptat deja obiective 
pentru energia din surse regenerabile 
pentru 2020; constată că, în Strategia 
energetică a Comunității Energiei 
adoptată în 2012, Serbia indică planuri de 
creștere a producției de energie electrică 
din cărbune în instalațiile de ardere de 
dimensiuni mari și subliniază că aceasta 
este în contradicție cu reducerea 
planificată a emisiilor de gaze cu efect de 
seră; invită, în această privință, 
autoritățile sârbe să adopte o politică 
energetică în conformitate cu obiectivele 
UE și, în special, să beneficieze de pe 
urma unei decizii recente a Băncii 
Europene pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (BERD) de a finanța un 



AM\1009021RO.doc 79/83 PE522.953v01-00

RO

proiect de 75 de milioane de euro, 
concepută să furnizeze linii de credit 
băncilor locale din țările din Balcanii de 
Vest pentru a acorda credite creditorilor 
privați și municipali în scopul efectuării 
de investiții în eficiență energetică și 
energie din surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 134
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. regretă lipsa de progres și întârzierile 
constante în punerea în aplicare practică 
a cadrului de energie din surse 
regenerabile; ia act de faptul că Serbia se 
situează în urma altor țări solicitante în 
utilizarea de energie din surse 
regenerabile și își exprimă îngrijorarea că 
obiectivele pentru 2020 ale Serbiei privind 
energia nu vor fi îndeplinite; subliniază 
necesitatea unei transparențe în procesele 
de consultare a guvernului și regretă 
eșecul autorităților sârbe de a ține seama 
de opiniile instituțiilor financiare 
internaționale în adoptarea Acordului 
privind puterea de cumpărare (APC);

Or. en

Amendamentul 135
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. solicită autorităților să depună 
eforturi pentru a minimiza efectele 
adverse ale politicilor economice precum 
sărăcia, șomajul, excluziunea socială, dar 
și să abordeze și să combată cauzele 
principale ale acestora și să promoveze 
dezvoltarea;

Or. en

Amendamentul 136
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. regretă, în această privință, lipsa de 
progres și întârzierile constante în 
punerea în aplicare a cadrului de energie 
din surse regenerabile; ia act de faptul că 
Serbia se situează în urma altor țări 
solicitante în utilizarea de energie din 
surse regenerabile și își exprimă 
îngrijorarea că obiectivele pentru 2020 ale 
Serbiei privind energia nu vor fi 
îndeplinite; subliniază necesitatea unei 
transparențe în procesele de consultare a 
guvernului și regretă eșecul autorităților 
sârbe de a ține seama de opiniile 
instituțiilor financiare internaționale în 
adoptarea Acordului privind puterea de 
cumpărare (APC); solicită divulgarea 
prețurilor la importurile de energie de 
către Agenția de Eficiență Energetică din 
Republica Serbia (AERS);

Or. en
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Amendamentul 137
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 18 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18c. salută cooperarea dintre Serbia și 
TPII, care a condus la deferirea tuturor 
suspecților de crime de război către 
Tribunalul de la Haga în vederea 
judecării; încurajează cooperarea pe 
viitor cu Tribunalul și alte republici ale 
fostei Iugoslave pentru a face dreptate 
victimelor și familiilor lor;

Or. en

Amendamentul 138
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 18 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18c. regretă că în domeniul mediului și al 
schimbărilor climatice a fost realizat un 
progres nesemnificativ și invită 
autoritățile sârbe să adopte rapid o 
strategie cuprinzătoare privind clima în 
conformitate cu obiectivele UE;

Or. en

Amendamentul 139
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 18 d (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18d. solicită guvernului să se ocupe de 
recomandările cuprinse în raportul final 
OSCE/ODIHR privind alegerile 
parlamentare, locale și prezidențiale 
anticipate din mai 2012, întrucât, în 
conformitate cu standardele 
internaționale, modificările aduse legii 
electorale ar trebui realizate cu mult timp 
înainte de numirile electorale;

Or. en

Amendamentul 140
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 18 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18d. îndeamnă autoritățile sârbe să 
îmbunătățească politicile de protecție a 
consumatorilor în special în ceea ce 
privește principiile generale de siguranță 
alimentară și de înființare a unui 
laborator național de referință; regretă că 
Legea privind organismele modificate 
genetic nu a fost aliniată încă la legislația 
UE; 

Or. en

Amendamentul 141
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 18 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18e. continuă să sprijine Grupul special 
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de investigații (SITF) instituit respectând 
raportul din decembrie 2010 al Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei și ia 
act de progresul realizat în activitatea sa; 
invită autoritățile din Serbia și Kosovo și 
pe cele din țările învecinate să continue să 
coopereze pe deplin și să sprijine SITF;

Or. en

Amendamentul 142
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 18 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18f. sprijină campania autorităților 
municipale din Belgrad în favoarea 
desemnării orașului Belgrad drept 
capitală europeană a culturii în 2020 și 
încurajează proiectele conexe menite să 
apropie Belgradul și Serbia de UE din 
punct de vedere cultural, în special în 
ceea ce privește conviețuirea interetnică, 
înțelegerea multiculturală și dialogul 
interreligios;

Or. en


