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Pozmeňujúci návrh 1
Tanja Fajon

Návrh uznesenia
Citácia 3a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na závery Rady pre 
všeobecné záležitosti z 11. decembra 2012 
o rozšírení a stabilizácii a procese
pridruženia,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Citácia 6a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Zmluvu o Energetickom 
spoločenstve, ktorá nadobudla účinnosť 
1. júla 2006 a ktorej je Srbsko signatárom, 
a so zreteľom na rozhodnutie 
Energetického spoločenstva 
D/2012/04/MC/EnC z 18. októbra 2012 
o vykonávaní smernice 2009/28/ES 
o energii z obnoviteľných zdrojov 
a o zmene článku 20 Zmluvy 
o Energetickom spoločenstve, ktorým sa 
určujú záväzné ciele,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Jelko Kacin

Návrh uznesenia
Citácia 10a (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Zmluvu o Energetickom 
spoločenstve, ktorá nadobudla účinnosť 
1. júla 2006 a ktorej je Srbsko signatárom, 
a so zreteľom na rozhodnutie 
Energetického spoločenstva 
D/2012/04/MC/EnC z 18. októbra 2012 
o vykonávaní smernice 2009/28/ES 
o energii z obnoviteľných zdrojov 
a o zmene článku 20 Zmluvy
o Energetickom spoločenstve, ktorým sa 
určujú záväzné ciele,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Monica Luisa Macovei

Návrh uznesenia
Citácia 11a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoju správu 
o rozpočtovom hospodárení 
s predvstupovými fondmi Európskej únie 
v oblastiach súdnych systémov a boja 
proti korupcii v kandidátskych 
a potenciálnych kandidátskych krajinách
a na jej poznatky o Srbsku1,
__________________
1 P7_TA(2013)0434

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Aa (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže 25. septembra 2013 Európska 
komisia a Srbsko začali proces 
preskúmania acquis, pričom začali 
kapitolou 23 – súdnictvo a základné 
práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže Srbsko podniklo významné kroky 
smerom k normalizácii vzťahov 
s Kosovom, ktorých výsledkom je Prvá 
dohoda o zásadách upravujúcich 
normalizáciu vzťahov z 19. apríla 2013, 
a vynaložilo úsilie, aby v dostatočnej miere 
splnilo politické kritériá a podmienky 
procesu stabilizácie a pridruženia; keďže 
rokovania o pridružení predstavujú mocný 
nástroj na monitorovanie vykonávania 
reforiem;

B. keďže Srbsko podniklo významné kroky 
smerom k normalizácii vzťahov 
s Kosovom*, ktorých výsledkom je Prvá 
dohoda o zásadách upravujúcich 
normalizáciu vzťahov z 19. apríla 2013, 
a vynaložilo úsilie, aby v dostatočnej miere 
splnilo politické kritériá a podmienky 
procesu stabilizácie a pridruženia; keďže 
rokovania o pridružení predstavujú mocný 
nástroj na monitorovanie vykonávania 
reforiem;
__________________
* Toto označenie nemá vplyv na postoje 
k štatútu a je v súlade s rezolúciou BR 
OSN 1244 a stanoviskom 
Medzinárodného súdneho dvora k 
vyhláseniu nezávislosti Kosova.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie Da (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže je nutné v plnej miere zaručiť 
uplatňovanie právneho rámca v oblasti 
ochrany menšín, a to najmä v oblastiach 
vzdelávania, používania jazyka a prístupu 
k médiám a náboženským obradom 
v menšinovom jazyku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Davor Ivo Stier

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Da (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže Komisia zdôrazňuje, že je 
potrebné posilniť hospodárske riadenie vo 
všetkých krajinách západného Balkánu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Tonino Picula
Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. s potešením víta rozhodnutie Európskej 
rady z 28. júna začať so Srbskom 
rokovania o pridružení; domnieva sa, že 
medzivládna konferencia EÚ – Srbsko by 
sa mala uskutočniť v decembri 2013 za 
predpokladu, že Srbsko splní kritériá 
stanovené v záveroch Rady;

1. víta rozhodnutie Európskej rady z 28. 
júna začať so Srbskom rokovania 
o pridružení; domnieva sa, že medzivládna 
konferencia EÚ – Srbsko by sa mala 
uskutočniť, keď Srbsko splní kritériá 
stanovené v záveroch Rady;

Or. hr
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Pozmeňujúci návrh 10
Davor Ivo Stier

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. s potešením víta rozhodnutie Európskej 
rady z 28. júna začať so Srbskom 
rokovania o pridružení; domnieva sa, že 
medzivládna konferencia EÚ – Srbsko by 
sa mala uskutočniť v decembri 2013 za
predpokladu, že Srbsko splní kritériá 
stanovené v záveroch Rady;

1. s potešením víta rozhodnutie Európskej 
rady z 28. júna začať so Srbskom 
rokovania o pridružení; domnieva sa, že 
medzivládna konferencia EÚ – Srbsko by 
sa mala uskutočniť v decembri 2013 za 
predpokladu, že Srbsko v plnej miere splní 
kritériá stanovené v záveroch Rady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Eduard Kukan

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta odhodlanie, ktoré srbská vláda 
preukázala v súvislosti s procesom 
európskej integrácie; naliehavo vyzýva 
Srbsko, aby pokračovalo v systémových 
a sociálno-ekonomických reformách, čo 
mu umožní, aby prijalo a efektívne plnilo 
povinnosti vyplývajúce z členstva; 
naliehavo žiada najmä pokrok, pokiaľ ide o 
súdnictvo, boj proti korupcii, reformu
verejného sektora, slobodu médií, ochranu
všetkých menšín, štrukturálne
hospodárske reformy, zlepšenie
podnikania a udržateľné riadenie
prírodných zdrojov;

2. víta odhodlanie, ktoré srbská vláda 
preukázala v súvislosti s procesom 
európskej integrácie, a trvá na tom, že 
zavádzanie reforiem je kľúčovým 
ukazovateľom úspešného pokroku; 
naliehavo vyzýva Srbsko, aby pokračovalo 
v systémových a sociálno-ekonomických 
reformách, čo mu umožní, aby prijalo 
a efektívne plnilo povinnosti vyplývajúce 
z budúceho členstva; naliehavo žiada 
najmä pokrok, pokiaľ ide o reformné 
procesy vo všetkých oblastiach súdnictva, 
boja proti korupcii, verejného sektora, 
slobody médií, ochrany všetkých menšín, 
štrukturálneho hospodárstva, zlepšenia
podnikania a udržateľného riadenia
prírodných zdrojov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 12
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta odhodlanie, ktoré srbská vláda 
preukázala v súvislosti s procesom 
európskej integrácie; naliehavo vyzýva 
Srbsko, aby pokračovalo v systémových 
a sociálno-ekonomických reformách, čo 
mu umožní, aby prijalo a efektívne plnilo 
povinnosti vyplývajúce z členstva; 
naliehavo žiada najmä pokrok, pokiaľ ide o 
súdnictvo, boj proti korupcii, reformu 
verejného sektora, slobodu médií, ochranu 
všetkých menšín, štrukturálne hospodárske 
reformy, zlepšenie podnikania a udržateľné 
riadenie prírodných zdrojov;

2. víta odhodlanie, ktoré srbská vláda 
preukázala v súvislosti s procesom 
európskej integrácie; naliehavo vyzýva 
Srbsko, aby pokračovalo v systémových 
a sociálno-ekonomických reformách, čo 
mu umožní, aby prijalo a efektívne plnilo 
povinnosti vyplývajúce z členstva; 
naliehavo žiada najmä pokrok, pokiaľ ide o 
súdnictvo, boj proti korupcii, reformu 
verejného sektora, energetickú politiku, 
a to najmä v oblasti úspor energie 
a obnoviteľných zdrojov energie, slobodu 
médií, ochranu všetkých menšín, 
štrukturálne hospodárske reformy, 
zlepšenie podnikania a udržateľné riadenie 
prírodných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Davor Ivo Stier

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta odhodlanie, ktoré srbská vláda 
preukázala v súvislosti s procesom 
európskej integrácie; naliehavo vyzýva 
Srbsko, aby pokračovalo v systémových 
a sociálno-ekonomických reformách, čo 
mu umožní, aby prijalo a efektívne plnilo 
povinnosti vyplývajúce z členstva; 
naliehavo žiada najmä pokrok, pokiaľ ide o 
súdnictvo, boj proti korupcii, reformu 

2. víta odhodlanie, ktoré srbská vláda 
preukázala v súvislosti s procesom 
európskej integrácie; naliehavo vyzýva 
Srbsko, aby pokračovalo v systémových 
a sociálno-ekonomických reformách, čo 
mu umožní, aby prijalo a efektívne plnilo 
povinnosti vyplývajúce z členstva; 
naliehavo žiada najmä pokrok, pokiaľ ide o 
súdnictvo, boj proti korupcii, reformu 
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verejného sektora, slobodu médií, ochranu 
všetkých menšín, štrukturálne hospodárske 
reformy, zlepšenie podnikania a udržateľné 
riadenie prírodných zdrojov;

verejného sektora, demokratickú kontrolu 
odvetví obrany a bezpečnosti, slobodu 
médií, ochranu všetkých menšín, 
štrukturálne hospodárske reformy, 
zlepšenie podnikania a udržateľné riadenie 
prírodných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Jelko Kacin

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta odhodlanie, ktoré srbská vláda 
preukázala v súvislosti s procesom 
európskej integrácie; naliehavo vyzýva 
Srbsko, aby pokračovalo v systémových 
a sociálno-ekonomických reformách, čo 
mu umožní, aby prijalo a efektívne plnilo 
povinnosti vyplývajúce z členstva; 
naliehavo žiada najmä pokrok, pokiaľ ide o 
súdnictvo, boj proti korupcii, reformu 
verejného sektora, slobodu médií, ochranu 
všetkých menšín, štrukturálne hospodárske 
reformy, zlepšenie podnikania a udržateľné 
riadenie prírodných zdrojov;

2. víta odhodlanie, ktoré srbská vláda 
preukázala v súvislosti s procesom 
európskej integrácie; naliehavo vyzýva 
Srbsko, aby pokračovalo v systémových 
a sociálno-ekonomických reformách, čo 
mu umožní, aby prijalo a efektívne plnilo 
povinnosti vyplývajúce z členstva; 
naliehavo žiada najmä pokrok, pokiaľ ide o 
súdnictvo, úsilie o boj proti korupcii, 
reformu verejného sektora, slobodu médií, 
ochranu všetkých menšín, štrukturálne 
hospodárske reformy, zlepšenie podnikania 
a udržateľné riadenie prírodných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Tanja Fajon

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta odhodlanie, ktoré srbská vláda 
preukázala v súvislosti s procesom 
európskej integrácie; naliehavo vyzýva 

2. víta odhodlanie, ktoré srbská vláda 
preukázala v súvislosti s procesom 
európskej integrácie; naliehavo vyzýva 
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Srbsko, aby pokračovalo v systémových 
a sociálno-ekonomických reformách, čo 
mu umožní, aby prijalo a efektívne plnilo 
povinnosti vyplývajúce z členstva; 
naliehavo žiada najmä pokrok, pokiaľ ide o 
súdnictvo, boj proti korupcii, reformu 
verejného sektora, slobodu médií, ochranu 
všetkých menšín, štrukturálne hospodárske 
reformy, zlepšenie podnikania a udržateľné 
riadenie prírodných zdrojov;

Srbsko, aby pokračovalo v systémových 
a sociálno-ekonomických reformách, čo 
mu umožní, aby prijalo a efektívne plnilo 
povinnosti vyplývajúce z členstva; 
naliehavo žiada najmä pokrok, pokiaľ ide o 
súdnictvo, boj proti korupcii, reformu 
verejného sektora, slobodu médií, ochranu 
všetkých menšín a zraniteľných skupín, 
štrukturálne hospodárske reformy, 
zlepšenie podnikania a udržateľné riadenie 
prírodných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta odhodlanie, ktoré srbská vláda 
preukázala v súvislosti s procesom 
európskej integrácie; naliehavo vyzýva 
Srbsko, aby pokračovalo v systémových 
a sociálno-ekonomických reformách, čo 
mu umožní, aby prijalo a efektívne plnilo 
povinnosti vyplývajúce z členstva; 
naliehavo žiada najmä pokrok, pokiaľ ide o 
súdnictvo, boj proti korupcii, reformu 
verejného sektora, slobodu médií, ochranu 
všetkých menšín, štrukturálne hospodárske 
reformy, zlepšenie podnikania a udržateľné 
riadenie prírodných zdrojov;

2. víta odhodlanie, ktoré srbská vláda 
preukázala v súvislosti s procesom 
európskej integrácie; naliehavo vyzýva 
Srbsko, aby pokračovalo v systémových 
a sociálno-ekonomických reformách, čo 
mu umožní, aby prijalo a efektívne plnilo 
povinnosti vyplývajúce z členstva; 
naliehavo žiada najmä pokrok, pokiaľ ide o 
súdnictvo, boj proti korupcii, reformu 
verejného sektora, slobodu médií, ochranu 
všetkých menšín, ako aj ich základných 
práv, štrukturálne hospodárske reformy, 
zlepšenie podnikania a udržateľné riadenie 
prírodných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Maria Eleni Koppa

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta odhodlanie, ktoré srbská vláda 
preukázala v súvislosti s procesom 
európskej integrácie; naliehavo vyzýva 
Srbsko, aby pokračovalo v systémových 
a sociálno-ekonomických reformách, čo 
mu umožní, aby prijalo a efektívne plnilo 
povinnosti vyplývajúce z členstva; 
naliehavo žiada najmä pokrok, pokiaľ ide o 
súdnictvo, boj proti korupcii, reformu 
verejného sektora, slobodu médií, ochranu 
všetkých menšín, štrukturálne hospodárske 
reformy, zlepšenie podnikania a udržateľné 
riadenie prírodných zdrojov;

2. víta odhodlanie, ktoré srbská vláda 
preukázala v súvislosti s procesom 
európskej integrácie; naliehavo vyzýva 
Srbsko, aby pokračovalo v systémových 
a sociálno-ekonomických reformách, čo 
mu umožní, aby prijalo a efektívne plnilo 
povinnosti vyplývajúce z členstva; 
naliehavo žiada najmä pokrok, pokiaľ ide o 
súdnictvo, boj proti korupcii, reformu 
verejného sektora, slobodu médií, ochranu 
všetkých menšín, štrukturálne hospodárske 
reformy, sociálny dialóg, zlepšenie 
podnikania a udržateľné riadenie 
prírodných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Takis Hadjigeorgiou

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. podčiarkuje význam dialógu 
s Belehradom; zdôrazňuje však, že 
akákoľvek dohoda by mala byť v súlade 
s rezolúciou OSN 1244/99 a mala by 
rešpektovať medzinárodné právo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta skutočnosť, že dohoda o stabilizácii 
a pridružení nadobudla platnosť 1. 
septembra;

3. víta skutočnosť, že dohoda o stabilizácii 
a pridružení nadobudla účinnosť 1. 
septembra, ako aj zvolanie prvého 
zasadnutia Rady pre stabilizáciu 
a pridruženie, ktoré sa konalo 21. októbra 
2013; zdôrazňuje, že nadobudnutie 
účinnosti Dohody o stabilizácii 
a pridružení predstavuje významný krok 
v procese európskej integrácie Srbska 
a poskytuje všeobecný rámec pre to, aby 
Srbsko a EÚ mohli zintenzívniť svoju 
spoluprácu v oblasti politických kritérií, 
aproximácie acquis a prípravy na budúce 
zapojenie Srbska do jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Tanja Fajon

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta skutočnosť, že dohoda o stabilizácii 
a pridružení nadobudla platnosť 1. 
septembra;

3. víta skutočnosť, že dohoda o stabilizácii 
a pridružení nadobudla účinnosť 1. 
septembra; nabáda všetky zúčastnené 
strany, aby zodpovedne spolupracovali;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta Prvú dohodu o zásadách 4. víta Prvú dohodu o zásadách 
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normalizácie, ktorá bola dosiahnutá 
v rámci dialógu na vysokej úrovni medzi 
premiérmi Srbska a Kosova 19. apríla 2013 
a ktorá vytvorila možnosti pre ďalšie kroky 
v procese európskej integrácie Srbska a 
Kosova; víta kroky, ktoré doteraz podnikli 
obidve strany v súvislosti s vykonávaním 
dohody, a vyzýva orgány, aby pokračovali 
v jej vykonávaní v dobrej viere 
a v stanovenom čase; víta dohody 
o telekomunikáciách a energetike, ktoré 
boli dosiahnuté v rámci dialógu 8. 
septembra;

normalizácie, ktorá bola dosiahnutá 
v rámci dialógu na vysokej úrovni medzi 
premiérmi Srbska a Kosova 19. apríla 2013 
a ktorá vytvorila možnosti pre ďalšie kroky 
v procese európskej integrácie Srbska; víta 
kroky, ktoré doteraz podnikli obidve strany 
v súvislosti s vykonávaním dohody, 
a vyzýva orgány, aby pokračovali v jej 
vykonávaní v dobrej viere a v stanovenom 
čase; víta dohody o telekomunikáciách 
a energetike, ktoré boli dosiahnuté v rámci 
dialógu 8. septembra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Göran Färm

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta Prvú dohodu o zásadách 
normalizácie, ktorá bola dosiahnutá 
v rámci dialógu na vysokej úrovni medzi 
premiérmi Srbska a Kosova 19. apríla 2013 
a ktorá vytvorila možnosti pre ďalšie kroky 
v procese európskej integrácie Srbska a 
Kosova; víta kroky, ktoré doteraz podnikli 
obidve strany v súvislosti s vykonávaním 
dohody, a vyzýva orgány, aby pokračovali 
v jej vykonávaní v dobrej viere 
a v stanovenom čase; víta dohody 
o telekomunikáciách a energetike, ktoré 
boli dosiahnuté v rámci dialógu 8. 
septembra;

4. víta Prvú dohodu o zásadách 
normalizácie, ktorá bola dosiahnutá 
v rámci dialógu na vysokej úrovni medzi 
premiérmi Srbska a Kosova 19. apríla 2013 
a ktorá vytvorila možnosti pre ďalšie kroky 
v procese európskej integrácie Srbska a 
Kosova; vyjadruje však poľutovanie nad 
tým, že v rámci dohody sa do dialógu 
nezapojili ženy a neuspelo sa pri 
implementácii rezolúcie OSN č. 1325; víta 
kroky, ktoré doteraz podnikli obidve strany 
v súvislosti s vykonávaním dohody, 
a vyzýva orgány, aby pokračovali v jej 
vykonávaní v dobrej viere a v stanovenom 
čase; víta dohody o telekomunikáciách 
a energetike, ktoré boli dosiahnuté v rámci 
dialógu 8. septembra;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 23
Jelko Kacin

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta Prvú dohodu o zásadách 
normalizácie, ktorá bola dosiahnutá 
v rámci dialógu na vysokej úrovni medzi 
premiérmi Srbska a Kosova 19. apríla 2013 
a ktorá vytvorila možnosti pre ďalšie kroky 
v procese európskej integrácie Srbska a 
Kosova; víta kroky, ktoré doteraz podnikli 
obidve strany v súvislosti s vykonávaním 
dohody, a vyzýva orgány, aby pokračovali 
v jej vykonávaní v dobrej viere 
a v stanovenom čase; víta dohody 
o telekomunikáciách a energetike, ktoré 
boli dosiahnuté v rámci dialógu 8. 
septembra;

4. víta Prvú dohodu o zásadách 
normalizácie, ktorá bola dosiahnutá 
v rámci dialógu na vysokej úrovni medzi 
premiérmi Srbska a Kosova 19. apríla 2013 
a ktorá vytvorila možnosti pre ďalšie kroky 
v procese európskej integrácie Srbska a 
Kosova; víta kroky, ktoré doteraz podnikli 
obidve strany v súvislosti s vykonávaním 
dohody, a vyzýva orgány, aby pokračovali 
v jej vykonávaní v dobrej viere 
a v stanovenom čase; víta dohody 
o telekomunikáciách a energetike, ktoré 
boli dosiahnuté v rámci dialógu 8. 
septembra; naliehavo obe strany vyzýva, 
aby naďalej riešili problematiku 
nezvestných osôb, a v tomto smere víta 
prvé výsledky dosiahnuté v rámci 
pracovnej skupiny pre nezvestné osoby, 
ktorej predsedá Červený kríž; konštatuje, 
že bude potrebné ďalšie trvalé úsilie 
srbských a kosovských popredných 
predstaviteľov, aby sa srbská menšina 
začlenila do kosovskej spoločnosti a aby 
sa komunity etnických Albáncov a Srbov 
viac zblížili;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta Prvú dohodu o zásadách 
normalizácie, ktorá bola dosiahnutá 

4. víta Prvú dohodu o zásadách 
normalizácie, ktorá bola dosiahnutá 
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v rámci dialógu na vysokej úrovni medzi 
premiérmi Srbska a Kosova 19. apríla 2013 
a ktorá vytvorila možnosti pre ďalšie kroky 
v procese európskej integrácie Srbska a 
Kosova; víta kroky, ktoré doteraz podnikli 
obidve strany v súvislosti s vykonávaním 
dohody, a vyzýva orgány, aby pokračovali 
v jej vykonávaní v dobrej viere 
a v stanovenom čase; víta dohody 
o telekomunikáciách a energetike, ktoré 
boli dosiahnuté v rámci dialógu 8. 
septembra;

v rámci dialógu na vysokej úrovni medzi 
premiérmi Srbska a Kosova 19. apríla 2013 
a ktorá vytvorila možnosti pre ďalšie kroky 
v procese európskej integrácie Srbska a 
Kosova; víta kroky, ktoré doteraz podnikli 
obidve strany v súvislosti s vykonávaním 
dohody, a vyzýva orgány, aby pokračovali 
v jej vykonávaní v dobrej viere 
a v stanovenom čase; víta dohody 
o telekomunikáciách a energetike, ktoré 
boli dosiahnuté v rámci dialógu 8. 
septembra; osobitne vyzýva Srbsko aj 
Kosovo, aby aktívne a konštruktívne 
spolupracovali s agentúrou EULEX na 
vykonávaní dohody o vzájomnej právnej 
pomoci v záujme riešenia narastajúceho 
počtu žiadostí, ktoré sa týkajú majetku 
v Kosove; vyzýva obe strany, aby zachovali 
tento konštruktívny prístup a pritom sa 
dohodli na sporných a citlivých detailoch, 
ktoré je ešte potrebné rozpracovať a 
dohodnúť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Nadezhda Neynsky

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta Prvú dohodu o zásadách 
normalizácie, ktorá bola dosiahnutá 
v rámci dialógu na vysokej úrovni medzi 
premiérmi Srbska a Kosova 19. apríla 2013 
a ktorá vytvorila možnosti pre ďalšie kroky 
v procese európskej integrácie Srbska a 
Kosova; víta kroky, ktoré doteraz podnikli 
obidve strany v súvislosti s vykonávaním 
dohody, a vyzýva orgány, aby pokračovali 
v jej vykonávaní v dobrej viere 
a v stanovenom čase; víta dohody 
o telekomunikáciách a energetike, ktoré 
boli dosiahnuté v rámci dialógu 8. 

4. víta Prvú dohodu o zásadách 
normalizácie, ktorá bola dosiahnutá 
v rámci dialógu na vysokej úrovni medzi 
premiérmi Srbska a Kosova 19. apríla 2013 
a ktorá vytvorila možnosti pre ďalšie kroky 
v procese európskej integrácie Srbska a 
Kosova; víta kroky, ktoré doteraz podnikli 
obidve strany v súvislosti s vykonávaním 
dohody, a vyzýva orgány, aby pokračovali 
v jej vykonávaní v dobrej viere 
a v stanovenom čase; víta dohody 
o telekomunikáciách a energetike, ktoré 
boli dosiahnuté v rámci dialógu 8. 



PE522.953v01-00 16/82 AM\1009021SK.doc

SK

septembra; septembra; vyzýva obe strany, aby v plnej 
miere uplatňovali všetky dohody 
dosiahnuté v predošlom období v rámci 
dialógu medzi Belehradom a Prištinou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Charles Tannock

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že EÚ a širšie 
medzinárodné spoločenstvo nesmie na 
Srbsko vyvíjať nadmerný tlak, pokiaľ ide 
o jeho angažovanosť v Kosove; 
predovšetkým opakuje, že spájanie každej 
kapitoly srbských prístupových rokovaní 
s Kosovom by mohlo odcudziť srbských 
politických lídrov a širšie obyvateľstvo 
a fakticky spomaliť politický pokrok; 
preto vyzýva na konštruktívny
a pragmatický prístup Komisie, v ktorom
sa chápe, že Srbsko sa prostredníctvom 
rokovaní snaží normalizovať svoje vzťahy 
s Kosovom, v ktorom sa však taktiež 
uznáva, že tento proces bude krehký 
a pomalý, a preto je nutné umožniť, aby 
sa rozvíjal citlivo a so zohľadnením 
domácich politických okolností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Adrian Severin

Návrh uznesenia
Odsek 5
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzdvihuje kľúčový význam miestnych 
volieb, ktoré sa 3. novembra uskutočnili 
v Kosove a ktoré predstavujú 
zaťažkávajúcu skúšku pre pokrok 
dosiahnutý v normalizácii vzťahov medzi 
Belehradom a Prištinou; nabáda orgány 
v Belehrade, aby v dobrej viere začali 
komunikáciu so srbským spoločenstvom 
v celom Kosove a neviedli kampaň 
v prospech žiadneho konkrétneho 
volebného zoznamu, ale sústreďovali sa 
na posilnenie účasti miestnych Srbov vo 
voľbách;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Maria Eleni Koppa

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzdvihuje kľúčový význam miestnych 
volieb, ktoré sa 3. novembra uskutočnili 
v Kosove a ktoré predstavujú 
zaťažkávajúcu skúšku pre pokrok 
dosiahnutý v normalizácii vzťahov medzi 
Belehradom a Prištinou; nabáda orgány 
v Belehrade, aby v dobrej viere začali 
komunikáciu so srbským spoločenstvom 
v celom Kosove a neviedli kampaň 
v prospech žiadneho konkrétneho 
volebného zoznamu, ale sústreďovali sa 
na posilnenie účasti miestnych Srbov vo 
voľbách;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 29
Jelko Kacin

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzdvihuje kľúčový význam miestnych 
volieb, ktoré sa 3. novembra uskutočnili 
v Kosove a ktoré predstavujú 
zaťažkávajúcu skúšku pre pokrok 
dosiahnutý v normalizácii vzťahov medzi 
Belehradom a Prištinou; nabáda orgány 
v Belehrade, aby v dobrej viere začali 
komunikáciu so srbským spoločenstvom 
v celom Kosove a neviedli kampaň 
v prospech žiadneho konkrétneho 
volebného zoznamu, ale sústreďovali sa 
na posilnenie účasti miestnych Srbov vo 
voľbách;

5. víta vôbec prvé celoštátne miestne 
voľby, ktoré sa v Kosove uskutočnili 3. 
novembra, a najmä viditeľnú voličskú 
účasť v obciach so srbskou väčšinou 
južne od rieky Ibar ako kľúčový krok 
k vytvoreniu spoločenstva srbských obcí; 
dôrazne odsudzuje násilie a neustále 
zastrašovanie v severnej Mitrovici a 
Zvečane a naliehavo žiada srbské orgány, 
aby vyvinuli maximálne úsilie 
o uľahčenie toho, aby bolo možné 
postaviť páchateľov násilia pred súd; 
konštatuje, že je potrebné ďalšie 
sústredené úsilie o prelomenie siete 
organizovaného zločinu a jej väzieb na 
miestne politické elity a o obnovenie vlády 
práva na severe Kosova; domnieva sa, že 
v severnej Mitrovici by sa mali voľby 
opakovať, keďže tam došlo 
k predčasnému uzatvoreniu volebných 
miestností kvôli násiliu; víta postoj 
srbských politických lídrov, ktorí aktívne 
nabádali etnických Srbov v Kosove 
k tomu, by sa volieb zúčastnili, súčasne 
však konštatuje, že Belehrad by nemal 
dusiť politickú pluralitu v srbskej 
komunite v Kosove podporou 
ktorejkoľvek konkrétnej strany alebo 
volebného zoznamu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Návrh uznesenia
Odsek 5
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzdvihuje kľúčový význam miestnych 
volieb, ktoré sa 3. novembra uskutočnili 
v Kosove a ktoré predstavujú 
zaťažkávajúcu skúšku pre pokrok 
dosiahnutý v normalizácii vzťahov medzi 
Belehradom a Prištinou; nabáda orgány 
v Belehrade, aby v dobrej viere začali 
komunikáciu so srbským spoločenstvom 
v celom Kosove a neviedli kampaň 
v prospech žiadneho konkrétneho 
volebného zoznamu, ale sústreďovali sa 
na posilnenie účasti miestnych Srbov vo 
voľbách;

5. vyzdvihuje kľúčový význam miestnych 
volieb, ktoré sa 3. novembra uskutočnili 
v Kosove, ako kľúčového prvku
vykonávania dohody z 19. apríla; víta 
úsilie Belehradu a Prištiny o zabezpečenie
toho, aby voľby boli pokojné a spĺňali 
demokratické normy; rovnako víta 
aktívnu účasť obyvateľov Kosova vrátane 
kosovských Srbov na týchto voľbách; 
odsudzuje útoky spáchané proti 
niekoľkým volebným miestnostiam
v severnej Mitrovici vrátane fyzických 
hrozieb voči volebným úradníkom 
a voličom a likvidácie volebných 
materiálov a vyzýva na dôkladné 
vyšetrenie týchto skutkov; v tejto súvislosti 
berie na vedomie vyhlásenie srbského 
ministra zodpovedného za Kosovo-
Metohiju, že srbskí občania, ktorí 
nepokoje vyvolali a zabránili konaniu 
volieb, sa budú za svoje činy zodpovedať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Adam Bielan

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzdvihuje kľúčový význam miestnych 
volieb, ktoré sa 3. novembra uskutočnili 
v Kosove a ktoré predstavujú 
zaťažkávajúcu skúšku pre pokrok 
dosiahnutý v normalizácii vzťahov medzi 
Belehradom a Prištinou; nabáda orgány 
v Belehrade, aby v dobrej viere začali 
komunikáciu so srbským spoločenstvom 
v celom Kosove a neviedli kampaň 
v prospech žiadneho konkrétneho 
volebného zoznamu, ale sústreďovali sa 

5. vyzdvihuje kľúčový význam miestnych 
volieb, ktoré sa 3. novembra uskutočnili 
v Kosove a ktoré predstavujú 
zaťažkávaciu skúšku pre pokrok 
dosiahnutý v normalizácii vzťahov medzi 
Belehradom a Prištinou; odsudzuje útoky 
na kandidátov a volebné miestnosti 
v severnej časti Kosova a pokusy 
o zastrašovanie občanov, ktorí chceli 
voliť;
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na posilnenie účasti miestnych Srbov vo 
voľbách;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 32
Tonino Picula
Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzdvihuje kľúčový význam miestnych 
volieb, ktoré sa 3. novembra uskutočnili 
v Kosove a ktoré predstavujú 
zaťažkávajúcu skúšku pre pokrok 
dosiahnutý v normalizácii vzťahov medzi 
Belehradom a Prištinou; nabáda orgány 
v Belehrade, aby v dobrej viere začali 
komunikáciu so srbským spoločenstvom
v celom Kosove a neviedli kampaň 
v prospech žiadneho konkrétneho 
volebného zoznamu, ale sústreďovali sa na 
posilnenie účasti miestnych Srbov vo 
voľbách;

5. vyzdvihuje kľúčový význam miestnych 
volieb, ktoré sa 3. novembra uskutočnili 
v Kosove a ktoré predstavujú 
zaťažkávaciu skúšku pre pokrok 
dosiahnutý v normalizácii vzťahov medzi 
Belehradom a Prištinou; nabáda orgány 
v Belehrade, aby zaujali zodpovedný 
postoj k problémom, ktoré sa dotýkajú 
srbského spoločenstva v celom Kosove,
a neviedli kampaň v prospech žiadneho 
konkrétneho volebného zoznamu, ale 
sústreďovali sa na posilnenie účasti 
miestnych Srbov vo voľbách;

Or. hr

Pozmeňujúci návrh 33
Knut Fleckenstein
Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzdvihuje kľúčový význam miestnych 
volieb, ktoré sa 3. novembra uskutočnili 
v Kosove a ktoré predstavujú 
zaťažkávajúcu skúšku pre pokrok 
dosiahnutý v normalizácii vzťahov medzi 
Belehradom a Prištinou; nabáda orgány 
v Belehrade, aby v dobrej viere začali 
komunikáciu so srbským spoločenstvom 
v celom Kosove a neviedli kampaň 
v prospech žiadneho konkrétneho 
volebného zoznamu, ale sústreďovali sa na 
posilnenie účasti miestnych Srbov vo 

5. vyzdvihuje kľúčový význam miestnych 
volieb, ktoré sa 3. novembra uskutočnili 
v Kosove a ktoré predstavujú 
zaťažkávaciu skúšku pre pokrok 
dosiahnutý v normalizácii vzťahov medzi 
Belehradom a Prištinou; nabáda orgány 
v Belehrade, aby v dobrej viere začali 
komunikáciu so srbským spoločenstvom 
v celom Kosove a neviedli kampaň 
v prospech žiadneho konkrétneho 
volebného zoznamu, ale sústreďovali sa na 
posilnenie účasti miestnych Srbov vo 
voľbách; vyjadruje poľutovanie nad 
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voľbách; násilnosťami v severnom Kosove, ktoré si 
vynútili prerušenie volieb v troch 
hlasovacích miestnostiach; víta však 
skutočnosť, že sa Srbsko a Kosovo 
dokázali dohodnúť na opakovaní volieb 
v troch volebných miestnostiach, ktorých 
sa to týka;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 34
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. nabáda srbskú vládu, aby vyvinula 
maximálne úsilie o uľahčenie 
pokojnejšieho hlasovania v očakávanom 
opakovaní volieb v severnom Kosove, a to 
aj tým, že zabráni známym 
nacionalistickým vyvolávačom nepokojov 
vo vstupe do Kosova zo Srbska pred dňom 
volieb, či prípadne dokonca uzatvorením 
hraníc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Adrian Severin

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. je znepokojený nízkou volebnou 
účasťou a násilím páchaným v severnom 
Kosove počas miestnych volieb konaných 
3. novembra v celom Kosove a domnieva 
sa, že je to jasný prejav odporu 
severokosovských Srbov voči začleneniu 
do zvyšku Kosova; domnieva sa, že vyššie 
uvedené skutočnosti zvýrazňujú to, že 
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ľudia nepodporujú dohodu o srbskom 
obyvateľstve v severnom Kosove 
sprostredkovanú EÚ, ako aj 
neudržateľnosť administratívnej 
organizácie na etnickom základe; preto 
žiada EÚ, aby sa snažila nájsť 
životaschopné riešenie na dosiahnutie 
súdržnosti kosovskej spoločnosti 
v udržateľnom kosovskom štáte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Maria Eleni Koppa, Libor Rouček

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. víta celkovo riadny priebeh miestnych 
volieb v Kosove, v zmysle predbežného 
posúdenia zo strany volebnej 
pozorovateľskej misie EÚ, ako významný 
krok vpred v rámci procesu normalizácie; 
víta vysokú volebnú účasť voličov z oboch 
komunít v obciach v celom Kosove; 
dôrazne odsudzuje násilné incidenty 
v hlasovacích miestnostiach v severnej 
Mitrovici a naliehavo žiada urýchlené 
a komplexné vyšetrenie tejto záležitosti; 
vyzýva všetky zúčastnené strany, aby našli 
vzájomne prijateľné riešenie, pokiaľ ide 
o integritu volebného procesu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Eduard Kukan

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje potrebu transparentnosti pri 
informovaní o výsledkoch dialógu medzi 
Belehradom a Prištinou a pri zapájaní 
príslušných parlamentov a občianskych 
spoločností do procesu implementácie; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje, že srbskí 
a kosovskí vyjednávači si musia 
vybudovať dôveru verejnosti 
a konzultovať s občanmi;

6. zdôrazňuje potrebu väčšej
transparentnosti pri informovaní 
o výsledkoch dialógu medzi Belehradom 
a Prištinou a pri zapájaní príslušných 
parlamentov a občianskych spoločností do 
procesu implementácie; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že srbskí a kosovskí 
vyjednávači si musia vybudovať dôveru 
verejnosti a dostať sa do kontaktu 
s občanmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Göran Färm

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje potrebu transparentnosti pri 
informovaní o výsledkoch dialógu medzi 
Belehradom a Prištinou a pri zapájaní 
príslušných parlamentov a občianskych 
spoločností do procesu implementácie; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje, že srbskí 
a kosovskí vyjednávači si musia 
vybudovať dôveru verejnosti a konzultovať 
s občanmi;

6. zdôrazňuje potrebu transparentnosti pri 
informovaní o výsledkoch dialógu medzi 
Belehradom a Prištinou a pri zapájaní 
príslušných parlamentov a občianskych 
spoločností do procesu implementácie; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje, že srbskí 
a kosovskí vyjednávači si musia 
vybudovať dôveru verejnosti a konzultovať 
s občanmi, a to so ženami aj s mužmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Jelko Kacin

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje potrebu transparentnosti pri 
informovaní o výsledkoch dialógu medzi 
Belehradom a Prištinou a pri zapájaní 
príslušných parlamentov a občianskych 
spoločností do procesu implementácie; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje, že srbskí 
a kosovskí vyjednávači si musia 
vybudovať dôveru verejnosti a konzultovať 
s občanmi;

6. zdôrazňuje potrebu transparentnosti pri 
informovaní o výsledkoch dialógu medzi 
Belehradom a Prištinou a pri zapájaní 
príslušných parlamentov a občianskych 
spoločností do procesu implementácie; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje, že srbskí 
a kosovskí vyjednávači si musia 
vybudovať dôveru verejnosti a konzultovať 
s občanmi; vyzýva srbské orgány 
v Belehrade, Mitrovici a južne od rieky 
Ibar, aby vykonali viac na zvýšenie 
komunitnej interakcie medzi kosovskými 
Srbmi a Albáncami, a to najmä 
nabádaním škôl a komunitných centier 
na to, aby učili albánsky jazyk; 
zdôrazňuje, že kosovských Albáncov je 
taktiež nutné dôrazne nabádať na to, aby 
sa viac stýkali so srbskými komunitami vo 
svojom okolí a aby sa naučili srbský jazyk, 
keďže ide o životne dôležitý prvok 
začleňovania srbskej komunity do 
kosovskej spoločnosti, budúceho dialógu
a dvojkomunitnej verejnej správy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva srbské orgány v Belehrade, 
Mitrovici a južne od rieky Ibar, aby 
vykonali viac na zvýšenie komunitnej 
interakcie medzi kosovskými Srbmi 
a Albáncami, a to najmä nabádaním škôl 
a komunitných centier na to, aby učili 
albánsky jazyk; zdôrazňuje, že kosovských 
Albáncov je taktiež nutné dôrazne 
nabádať na to, aby sa viac stýkali so 
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srbskými komunitami vo svojom okolí 
a aby sa naučili srbský jazyk, keďže ide 
o životne dôležitý prvok začleňovania 
srbskej komunity do kosovskej 
spoločnosti, budúceho dialógu 
a dvojkomunitnej verejnej správy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 6b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. vyjadruje poľutovanie nad 
pretrvávajúcimi ťažkosťami, ktorým čelia 
občania EÚ, ktorí chcú na územie Srbska 
vstúpiť z Kosova a potom z územia Srbska 
odísť do tretej krajiny, a to pre to, že 
Srbsko neuznáva vonkajšie hranice 
Kosova a tvrdí, že prvý vstup na územie 
Kosova predstavuje nelegálny vstup na 
územie Srbska; okrem toho vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že srbská 
pohraničná polícia v cudzích pasoch 
umiestňuje anulačné pečiatky na 
kosovské pečiatky; nabáda Srbsko, aby 
takéto politiky prehodnotilo, čo by bolo 
významným opatrením na budovanie 
dôvery, potrebným krokom k normalizácii 
vzťahov s Kosovom a konkrétnym 
spôsobom presadzovania ďalšej integrácie 
do EÚ v súlade s duchom voľného 
pohybu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Marije Cornelissen
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Návrh uznesenia
Odsek 6c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6c. vyzýva srbské orgány a orgány 
susedných krajín, aby naďalej 
preukazovali dobrú vôľu, v plnej miere 
spolupracovali a podporovali osobitnú 
vyšetrovaciu pracovnú skupinu vytvorenú 
na základe správy Parlamentného 
zhromaždenia Rady Európy z decembra 
2010, a nabáda na ďalšie urýchlenie jej 
práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Davor Ivo Stier

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. oceňuje konštruktívny prístup srbskej 
vlády k vzťahom so susednými krajinami; 
znovu pripomína veľký význam 
regionálnej spolupráce a zmierenia, ako 
aj postupného vyriešenia bilaterálnych 
problémov so susednými krajinami pre 
úspech integrácie Srbska do EÚ; 
povzbudzuje orgány, aby úzko 
spolupracovali s krajinami bývalej 
Juhoslávie v záujme vyriešenia všetkých 
pretrvávajúcich problémov právneho 
následníctva;

7. vyzýva srbskú vládu, aby naďalej 
uplatňovala a posilnila svoje politiky 
zamerané na regionálnu spoluprácu 
a zmierenie, vrátane zavedenia 
normalizačných dohôd so susednými 
krajinami; opakovane zdôrazňuje význam
dosiahnutia riešenia bilaterálnych 
problémov so susednými krajinami pre 
úspech integrácie Srbska do EÚ; 
povzbudzuje orgány, aby úzko 
spolupracovali s krajinami bývalej 
Juhoslávie v záujme vyriešenia všetkých 
pretrvávajúcich problémov právneho 
následníctva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Tonino Picula
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Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. oceňuje konštruktívny prístup srbskej 
vlády k vzťahom so susednými krajinami; 
znovu pripomína veľký význam 
regionálnej spolupráce a zmierenia, ako aj 
postupného vyriešenia bilaterálnych 
problémov so susednými krajinami pre 
úspech integrácie Srbska do EÚ; 
povzbudzuje orgány, aby úzko
spolupracovali s krajinami bývalej 
Juhoslávie v záujme vyriešenia všetkých 
pretrvávajúcich problémov právneho 
následníctva;

7. považuje prístup srbskej vlády 
k vzťahom so susednými krajinami za 
konštruktívnejší; znovu pripomína veľký 
význam regionálnej spolupráce 
a zmierenia, ako aj postupného vyriešenia 
bilaterálnych problémov so susednými 
krajinami pre úspech integrácie Srbska do 
EÚ; povzbudzuje orgány, aby plne
spolupracovali s krajinami bývalej 
Juhoslávie v záujme vyriešenia všetkých 
pretrvávajúcich problémov právneho 
následníctva, s osobitným dôrazom na 
odhalenie osudov nezvestných osôb;
vyzýva Srbsko, aby urýchlilo proces 
následníctva, plnenie záväzkov, ktoré 
prevzalo v oblasti rozdelenia hnuteľného 
a nehnuteľného majetku, a plnenie 
dohody o rozdelení spoločných archívov 
bývalej Juhoslávie; nabáda srbskú vládu, 
aby sa aktívnejšie zapájala do hľadania 
riešenia zostávajúcich nevyriešených 
problémov v oblasti hraníc so susednými 
krajinami;

Or. hr

Pozmeňujúci návrh 45
Nadezhda Neynsky

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. oceňuje konštruktívny prístup srbskej 
vlády k vzťahom so susednými krajinami; 
znovu pripomína veľký význam 
regionálnej spolupráce a zmierenia, ako aj 
postupného vyriešenia bilaterálnych 
problémov so susednými krajinami pre 
úspech integrácie Srbska do EÚ; 
povzbudzuje orgány, aby úzko 
spolupracovali s krajinami bývalej 

7. oceňuje konštruktívny prístup srbskej 
vlády k vzťahom so susednými krajinami; 
znovu pripomína veľký význam 
regionálnej spolupráce, najmä v oblasti 
energetiky, boja proti organizovanej 
trestnej činnosti a rozvoja dopravných 
sietí, ako aj zmierenia a postupného 
vyriešenia bilaterálnych problémov so 
susednými krajinami pre úspech integrácie 
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Juhoslávie v záujme vyriešenia všetkých 
pretrvávajúcich problémov právneho 
následníctva;

Srbska do EÚ; povzbudzuje orgány, aby 
úzko spolupracovali s krajinami bývalej 
Juhoslávie v záujme vyriešenia všetkých 
pretrvávajúcich problémov právneho 
následníctva, a taktiež aby náležitým 
spôsobom v plnej miere vykonávali všetky 
bilaterálne dohody so susednými 
krajinami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Knut Fleckenstein
Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. oceňuje konštruktívny prístup srbskej 
vlády k vzťahom so susednými krajinami; 
znovu pripomína veľký význam 
regionálnej spolupráce a zmierenia, ako aj 
postupného vyriešenia bilaterálnych 
problémov so susednými krajinami pre 
úspech integrácie Srbska do EÚ; 
povzbudzuje orgány, aby úzko 
spolupracovali s krajinami bývalej 
Juhoslávie v záujme vyriešenia všetkých 
pretrvávajúcich problémov právneho 
následníctva;

7. oceňuje konštruktívny prístup srbskej
vlády k vzťahom so susednými krajinami, 
keďže to umožnilo významný pokrok pri 
dosahovaní regionálnej spolupráce aj 
užších vzťahov s EÚ; znovu pripomína 
veľký význam regionálnej spolupráce 
a zmierenia, ako aj postupného vyriešenia 
bilaterálnych problémov so susednými 
krajinami pre úspech integrácie Srbska do 
EÚ; povzbudzuje orgány, aby úzko 
spolupracovali s krajinami bývalej 
Juhoslávie v záujme vyriešenia všetkých 
pretrvávajúcich problémov právneho 
následníctva;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 47
Andrey Kovatchev, Kinga Gál, Tunne Kelam

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. oceňuje konštruktívny prístup srbskej 
vlády k vzťahom so susednými krajinami; 
znovu pripomína veľký význam 

7. oceňuje konštruktívny prístup srbskej 
vlády k vzťahom so susednými krajinami; 
naďalej však vyjadruje znepokojenie nad 
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regionálnej spolupráce a zmierenia, ako aj 
postupného vyriešenia bilaterálnych 
problémov so susednými krajinami pre 
úspech integrácie Srbska do EÚ; 
povzbudzuje orgány, aby úzko 
spolupracovali s krajinami bývalej 
Juhoslávie v záujme vyriešenia všetkých 
pretrvávajúcich problémov právneho 
následníctva;

záležitosťami v oblasti vzdelávania 
a oficiálneho používania materinského 
jazyka, a vyjadruje poľutovanie nad 
početnými provokáciami proti symbolom 
a aktivistom organizácií bulharskej 
menšiny na miestnej úrovni a na úrovni 
verejnej správy; znovu pripomína veľký 
význam regionálnej spolupráce 
a zmierenia, ako aj postupného vyriešenia 
bilaterálnych problémov so susednými 
krajinami pre úspech integrácie Srbska do 
EÚ; povzbudzuje orgány, aby úzko 
spolupracovali s krajinami bývalej 
Juhoslávie v záujme vyriešenia všetkých 
pretrvávajúcich problémov právneho 
následníctva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. oceňuje konštruktívny prístup srbskej 
vlády k vzťahom so susednými krajinami; 
znovu pripomína veľký význam 
regionálnej spolupráce a zmierenia, ako aj 
postupného vyriešenia bilaterálnych 
problémov so susednými krajinami pre 
úspech integrácie Srbska do EÚ; 
povzbudzuje orgány, aby úzko 
spolupracovali s krajinami bývalej 
Juhoslávie v záujme vyriešenia všetkých 
pretrvávajúcich problémov právneho 
následníctva;

7. oceňuje konštruktívny prístup srbskej 
vlády k vzťahom so susednými krajinami; 
znovu pripomína veľký význam 
regionálnej spolupráce a zmierenia, ako aj 
postupného vyriešenia bilaterálnych 
problémov so susednými krajinami
v prvom rade pre dosiahnutie pokroku pri 
prekonávaní dedičstva nedávneho 
konfliktu a následne pre úspech integrácie 
Srbska do EÚ; povzbudzuje orgány, aby 
úzko spolupracovali s krajinami bývalej 
Juhoslávie v záujme vyriešenia všetkých 
pretrvávajúcich problémov právneho 
následníctva;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 49
György Schöpflin

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. oceňuje konštruktívny prístup srbskej 
vlády k vzťahom so susednými krajinami; 
znovu pripomína veľký význam 
regionálnej spolupráce a zmierenia, ako aj 
postupného vyriešenia bilaterálnych 
problémov so susednými krajinami pre 
úspech integrácie Srbska do EÚ; 
povzbudzuje orgány, aby úzko 
spolupracovali s krajinami bývalej 
Juhoslávie v záujme vyriešenia všetkých 
pretrvávajúcich problémov právneho 
následníctva;

7. oceňuje konštruktívny prístup srbskej 
vlády k vzťahom so všetkými susednými 
krajinami; znovu pripomína veľký význam 
regionálnej spolupráce a zmierenia, ako aj 
postupného vyriešenia bilaterálnych 
problémov so susednými krajinami pre 
úspech integrácie Srbska do EÚ; v tejto 
súvislosti má zásadný význam 
plnohodnotný prístup ku všetkým 
archívnym materiálom, najmä 
k materiálom tajných služieb bývalej 
Juhoslávie (UDBA); povzbudzuje orgány, 
aby úzko spolupracovali s krajinami 
bývalej Juhoslávie v záujme vyriešenia 
všetkých pretrvávajúcich problémov 
právneho následníctva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Jelko Kacin

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. oceňuje konštruktívny prístup srbskej 
vlády k vzťahom so susednými krajinami; 
znovu pripomína veľký význam 
regionálnej spolupráce a zmierenia, ako aj 
postupného vyriešenia bilaterálnych 
problémov so susednými krajinami pre 
úspech integrácie Srbska do EÚ; 
povzbudzuje orgány, aby úzko 
spolupracovali s krajinami bývalej 
Juhoslávie v záujme vyriešenia všetkých 
pretrvávajúcich problémov právneho 

7. oceňuje konštruktívny prístup srbskej 
vlády k vzťahom so susednými krajinami; 
znovu pripomína veľký význam 
regionálnej spolupráce a zmierenia, ako aj 
postupného vyriešenia bilaterálnych 
problémov so susednými krajinami pre 
úspech integrácie Srbska do EÚ; 
povzbudzuje orgány, aby úzko 
spolupracovali s krajinami bývalej 
Juhoslávie v záujme vyriešenia všetkých 
pretrvávajúcich problémov právneho 
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následníctva; následníctva; vyzýva belehradské orgány, 
aby aktívne podporovali a uľahčovali 
ústavné zmeny v Bosne a Hercegovine 
zamerané na uvedenie volebných 
právnych predpisov do súladu 
s rozhodnutím ESĽP vo veci Sejdić-Finci
a na posilnenie a sprehľadnenie inštitúcií 
Bosny a Hercegoviny na štátnej úrovni, 
aby táto krajina mohla pokročiť na svojej 
ceste k pristúpeniu k EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Nikola Vuljanić
Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva Srbsko, aby zintenzívnilo svoje 
úsilie o vyriešenie problémov so susedmi, 
aby urýchlilo rokovania o hraniciach 
a aby uľahčilo odstraňovanie prekážok 
brániacich odvolaniu vzájomného 
obviňovania z genocídy na 
Medzinárodnom trestnom tribunáli pre 
bývalú Juhosláviu;

Or. hr

Pozmeňujúci návrh 52
Eduard Kukan

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Srbsko, aby zabezpečilo prísnu 
parlamentnú kontrolu nad rokovaniami 
o pridružení, včasnú činnosť srbského 
parlamentu na legislatívnej transpozícii 
prijatých záväzkov a aby zapojilo
občiansku spoločnosť prostredníctvom 

8. vyzýva Srbsko, aby zabezpečilo prísnu 
parlamentnú kontrolu nad rokovaniami 
o pridružení; opakuje, že je dôležité včas 
zapojiť srbský parlament do legislatívnej 
transpozície prijatých záväzkov a zapojiť 
aj občiansku spoločnosť prostredníctvom 
konštruktívneho konzultačného 
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konzultačného mechanizmu; mechanizmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Tonino Picula
Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Srbsko, aby zabezpečilo prísnu 
parlamentnú kontrolu nad rokovaniami 
o pridružení, včasnú činnosť srbského 
parlamentu na legislatívnej transpozícii 
prijatých záväzkov a aby zapojilo 
občiansku spoločnosť prostredníctvom 
konzultačného mechanizmu;

8. vyzýva Srbsko, aby zabezpečilo prísnu 
parlamentnú kontrolu nad rokovaniami 
o pridružení, náležitú činnosť srbského 
parlamentu na legislatívnej transpozícii 
prijatých záväzkov a aby zapojilo 
občiansku spoločnosť prostredníctvom 
konzultačného mechanizmu;

Or. hr

Pozmeňujúci návrh 54
Jelko Kacin

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Srbsko, aby zabezpečilo prísnu 
parlamentnú kontrolu nad rokovaniami 
o pridružení, včasnú činnosť srbského 
parlamentu na legislatívnej transpozícii 
prijatých záväzkov a aby zapojilo 
občiansku spoločnosť prostredníctvom 
konzultačného mechanizmu;

8. vyzýva Srbsko, aby zabezpečilo prísnu 
parlamentnú kontrolu nad rokovaniami 
o pridružení, včasnú činnosť srbského 
parlamentu na legislatívnej transpozícii 
prijatých záväzkov a aby zapojilo 
občiansku spoločnosť prostredníctvom 
konzultačného mechanizmu do celého 
prístupového procesu; víta spoluprácu 
s Chorvátskom a Čiernou Horou, ktorá 
má prostredníctvom snahy o výmenu 
osvedčených postupov z nedávnej doby 
pomôcť Srbsku rýchlo a hladko 
napredovať v prístupovom procese;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 55
Knut Fleckenstein
Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Srbsko, aby zabezpečilo prísnu 
parlamentnú kontrolu nad rokovaniami 
o pridružení, včasnú činnosť srbského 
parlamentu na legislatívnej transpozícii 
prijatých záväzkov a aby zapojilo 
občiansku spoločnosť prostredníctvom 
konzultačného mechanizmu;

8. vyzýva Srbsko, aby zabezpečilo prísnu 
parlamentnú kontrolu nad rokovaniami 
o pridružení, včasnú činnosť srbského 
parlamentu na legislatívnej transpozícii 
prijatých záväzkov a aby zapojilo 
občiansku spoločnosť prostredníctvom 
konzultačného mechanizmu, keďže má 
zohrávať významnú úlohu ako kritický 
pozorovateľ pokračujúceho uplatňovania 
európskych reforiem, pričom má zaistiť, 
aby sa dialóg a dobré susedské vzťahy so 
susedmi Srbska v spoločnosti dobre 
zakorenili; 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 56
Davor Ivo Stier

Návrh uznesenia
Odsek 8a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. uznáva nedávny pokrok dosiahnutý 
pri nachádzaní masových hrobov 
a identifikácii nezvestných osôb z vojen 
v Chorvátsku a Bosne a Hercegovine, 
a naliehavo žiada srbské orgány, aby 
viedli dôslednejšie vyšetrovanie 
v archívoch a medzi dôstojníkmi bývalej 
Juhoslovanskej ľudovej armády; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Nadezhda Neynsky
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Návrh uznesenia
Odsek 8a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. naliehavo žiada verejné orgány, aby 
urýchlene zaviedli zmeny do volebného 
rámca v súlade s odporúčaniami 
OBSE/ODIHR, a to najmä pokiaľ ide 
o riešenie volebných sporov, 
transparentnosť registrácie voličov 
a politické financie, ako aj aby upevnili 
a zharmonizovali právny rámec volieb 
v Srbsku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Monica Luisa Macovei

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta prijatie stratégie a akčného plánu 
reformy súdnictva na roky 2013 – 2018, 
ktoré sú založené na kľúčových zásadách 
nezávislosti, nestrannosti, kompetencií 
a kvality súdnictva; naliehavo vyzýva 
orgány, aby zintenzívnili túto reformu 
v súlade s odporúčaniami Benátskej 
komisie a so zreteľom na proces 
preverovania kapitoly 23, ktorý začal 25. 
septembra 2013; zdôrazňuje význam 
posilnenia nezávislosti Vysokej rady pre 
sudcov a prokuratúru; vyjadruje 
znepokojenie nad právnou neistotou 
vyplývajúcou z toho, že množstvo sudcov 
vykonáva svoje úlohy dočasne;

9. je znepokojený tým, že o nezávislosť 
súdnictva v Srbsku naďalej panujú vážne 
obavy, a to najmä pre nepatričný politický
vplyv; trvá na tom, že srbský justičný 
systém by mal byť úplne nezávislý, 
predvídateľnejší, efektívnejší 
a spravodlivejší, aby sa zaistila dôvera 
ľudí a podnikateľského prostredia voči 
súdnictvu; víta prijatie stratégie a akčného 
plánu reformy súdnictva na roky 2013 –
2018, ktoré sú založené na kľúčových 
zásadách nezávislosti, nestrannosti, 
kompetencií a kvality súdnictva; naliehavo 
vyzýva orgány, aby zintenzívnili túto 
reformu v súlade s odporúčaniami 
Benátskej komisie a so zreteľom na proces 
preverovania kapitoly 23, ktorý začal 25. 
septembra 2013; zdôrazňuje význam 
posilnenia nezávislosti Vysokej rady pre 
sudcov a prokuratúru; naliehavo žiada 
zodpovedné orgány, aby zaistili 
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transparentný a zásluhový proces 
menovania sudcov a prokurátorov, ako aj 
solídne výsledky disciplinárnych konaní 
proti justičnému personálu; okrem toho 
trvá na tom, že je potrebné včas zaistiť 
spravodlivosť spolu so zjednotením
judikatúry, zverejňovaním všetkých 
súdnych rozhodnutí ihneď po ich prijatí 
a ľahký prístup k nim, ako aj náhodné 
prideľovanie prípadov na všetkých 
súdoch; vyjadruje znepokojenie nad 
právnou neistotou vyplývajúcou z toho, že 
množstvo sudcov vykonáva svoje úlohy 
dočasne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Jelko Kacin

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta prijatie stratégie a akčného plánu 
reformy súdnictva na roky 2013 – 2018, 
ktoré sú založené na kľúčových zásadách 
nezávislosti, nestrannosti, kompetencií 
a kvality súdnictva; naliehavo vyzýva 
orgány, aby zintenzívnili túto reformu 
v súlade s odporúčaniami Benátskej 
komisie a so zreteľom na proces 
preverovania kapitoly 23, ktorý začal 25. 
septembra 2013; zdôrazňuje význam 
posilnenia nezávislosti Vysokej rady pre 
sudcov a prokuratúru; vyjadruje 
znepokojenie nad právnou neistotou 
vyplývajúcou z toho, že množstvo sudcov 
vykonáva svoje úlohy dočasne;

9. víta prijatie stratégie a akčného plánu 
reformy súdnictva na roky 2013 – 2018, 
ktoré sú založené na kľúčových zásadách 
nezávislosti, nestrannosti, kompetencií 
a kvality súdnictva a nepodliehania 
politickým zásahom; naliehavo vyzýva 
orgány, aby zintenzívnili túto reformu 
v súlade s odporúčaniami Benátskej 
komisie a so zreteľom na proces 
preverovania kapitoly 23, ktorý začal 25. 
septembra 2013; zdôrazňuje význam 
posilnenia nezávislosti Vysokej rady pre 
sudcov a prokuratúru a zníženia množstva 
nevyriešených prípadov; vyzýva verejné 
orgány, aby poskytli všetky potrebné 
prostriedky Justičnej akadémii, ktorá by 
mala pomáhať pri zaisťovaní prijímania 
osôb na základe zásluh; zdôrazňuje, že je 
potrebné sudcom a prokurátorom 
neustále poskytovať odbornú prípravu 
v oblasti riešenia zložitých finančných 
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prípadov a hospodárskych trestných 
činov; vyjadruje znepokojenie nad právnou 
neistotou vyplývajúcou z toho, že 
množstvo sudcov vykonáva svoje úlohy 
dočasne, ako aj neuplatňovaním 
kontrolných mechanizmov, ktoré sú 
zavedené na zaistenie individuálnej 
zodpovednosti sudcov a prokurátorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
György Schöpflin

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta prijatie stratégie a akčného plánu 
reformy súdnictva na roky 2013 – 2018, 
ktoré sú založené na kľúčových zásadách 
nezávislosti, nestrannosti, kompetencií 
a kvality súdnictva; naliehavo vyzýva 
orgány, aby zintenzívnili túto reformu 
v súlade s odporúčaniami Benátskej 
komisie a so zreteľom na proces 
preverovania kapitoly 23, ktorý začal 25. 
septembra 2013; zdôrazňuje význam 
posilnenia nezávislosti Vysokej rady pre 
sudcov a prokuratúru; vyjadruje 
znepokojenie nad právnou neistotou 
vyplývajúcou z toho, že množstvo sudcov 
vykonáva svoje úlohy dočasne;

9. víta prijatie stratégie a akčného plánu 
reformy súdnictva na roky 2013 – 2018, 
ktoré sú založené na kľúčových zásadách 
nezávislosti, nestrannosti, kompetencií 
a kvality súdnictva, ako nutných 
podmienok úspešného naplánovania 
celého reformného procesu; naliehavo 
vyzýva orgány, aby zintenzívnili túto 
reformu v súlade s odporúčaniami 
Benátskej komisie a so zreteľom na proces 
preverovania kapitoly 23, ktorý začal 25. 
septembra 2013; zdôrazňuje význam 
posilnenia nezávislosti Vysokej rady pre 
sudcov a prokuratúru; vyjadruje 
znepokojenie nad právnou neistotou 
vyplývajúcou z toho, že množstvo sudcov 
vykonáva svoje úlohy dočasne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Marek Siwiec

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta prijatie stratégie a akčného plánu 
reformy súdnictva na roky 2013 – 2018, 
ktoré sú založené na kľúčových zásadách 
nezávislosti, nestrannosti, kompetencií 
a kvality súdnictva; naliehavo vyzýva 
orgány, aby zintenzívnili túto reformu 
v súlade s odporúčaniami Benátskej 
komisie a so zreteľom na proces 
preverovania kapitoly 23, ktorý začal 25. 
septembra 2013; zdôrazňuje význam 
posilnenia nezávislosti Vysokej rady pre 
sudcov a prokuratúru; vyjadruje 
znepokojenie nad právnou neistotou 
vyplývajúcou z toho, že množstvo sudcov 
vykonáva svoje úlohy dočasne;

9. víta prijatie stratégie a akčného plánu 
reformy súdnictva na roky 2013 – 2018, 
ktoré sú založené na kľúčových zásadách 
nezávislosti, nestrannosti, kompetencií 
a kvality súdnictva, ako aj nepodliehania 
politickým zásahom; naliehavo vyzýva 
orgány, aby zintenzívnili túto reformu 
v súlade s odporúčaniami Benátskej 
komisie a so zreteľom na proces 
preverovania kapitoly 23, ktorý začal 25. 
septembra 2013; zdôrazňuje význam 
posilnenia nezávislosti Vysokej rady pre 
sudcov a prokuratúru; vyjadruje 
znepokojenie nad právnou neistotou 
vyplývajúcou z toho, že množstvo sudcov 
vykonáva svoje úlohy dočasne; konštatuje, 
že je naliehavo nutné preukázať 
nezávislosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Nadezhda Neynsky

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta prijatie stratégie a akčného plánu 
reformy súdnictva na roky 2013 – 2018, 
ktoré sú založené na kľúčových zásadách 
nezávislosti, nestrannosti, kompetencií 
a kvality súdnictva; naliehavo vyzýva 
orgány, aby zintenzívnili túto reformu 
v súlade s odporúčaniami Benátskej 
komisie a so zreteľom na proces 
preverovania kapitoly 23, ktorý začal 25. 
septembra 2013; zdôrazňuje význam 
posilnenia nezávislosti Vysokej rady pre 
sudcov a prokuratúru; vyjadruje 
znepokojenie nad právnou neistotou 
vyplývajúcou z toho, že množstvo sudcov 

9. víta prijatie stratégie a akčného plánu 
reformy súdnictva na roky 2013 – 2018, 
ktoré sú založené na kľúčových zásadách 
nezávislosti, nestrannosti, kompetencií 
a kvality súdnictva; naliehavo vyzýva 
orgány, aby zintenzívnili túto reformu 
v súlade s odporúčaniami Benátskej 
komisie, najmä pokiaľ ide o úlohu 
parlamentu pri menovaní sudcov 
a nezávislosť prokuratúry, a so zreteľom 
na proces preverovania kapitoly 23, ktorý 
začal 25. septembra 2013; zdôrazňuje 
význam posilnenia nezávislosti Vysokej 
rady pre sudcov a prokuratúru; vyjadruje 
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vykonáva svoje úlohy dočasne; znepokojenie nad právnou neistotou 
vyplývajúcou z toho, že množstvo sudcov 
vykonáva svoje úlohy dočasne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta prijatie stratégie a akčného plánu 
reformy súdnictva na roky 2013 – 2018, 
ktoré sú založené na kľúčových zásadách 
nezávislosti, nestrannosti, kompetencií 
a kvality súdnictva; naliehavo vyzýva 
orgány, aby zintenzívnili túto reformu 
v súlade s odporúčaniami Benátskej 
komisie a so zreteľom na proces 
preverovania kapitoly 23, ktorý začal 25. 
septembra 2013; zdôrazňuje význam 
posilnenia nezávislosti Vysokej rady pre 
sudcov a prokuratúru; vyjadruje 
znepokojenie nad právnou neistotou 
vyplývajúcou z toho, že množstvo sudcov 
vykonáva svoje úlohy dočasne;

9. víta prijatie stratégie a akčného plánu 
reformy súdnictva na roky 2013 – 2018, 
ktoré sú založené na kľúčových zásadách 
nezávislosti, nestrannosti, kompetencií 
a kvality súdnictva; naliehavo vyzýva 
orgány, aby zintenzívnili túto reformu 
v súlade s odporúčaniami Benátskej 
komisie a so zreteľom na proces 
preverovania kapitoly 23, ktorý začal 25. 
septembra 2013; zdôrazňuje význam 
posilnenia nezávislosti Vysokej rady pre 
sudcov a prokuratúru; vyjadruje 
znepokojenie nad právnou neistotou 
vyplývajúcou z toho, že množstvo sudcov 
vykonáva svoje úlohy dočasne; opakuje, že 
silné a nezávislé súdnictvo je kľúčové pre 
schopnosť Srbska splniť kritériá členstva 
v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Kinga Gál, György Schöpflin

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. navrhuje, aby sa novelizáciou 
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reštitučného zákona odstránili všetky 
procesné a právne prekážky brániace 
naturálnej reštitúcii, a vyzýva srbskú 
vládu, aby zákon o reštitúcii uplatňovala 
v plnej miere a bez diskriminácie; 
konštatuje, že jeho uplatňovanie by malo 
byť v súlade so základnými zásadami 
trestného práva, ako je rešpektovanie 
prezumpcie neviny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Marek Siwiec

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta prijatie národnej protikorupčnej 
stratégie a akčného plánu na roky 2013 –
2018 a zdôrazňuje, že na ich zmysluplnom 
vykonávaní je potrebné nepretržite 
pracovať; zdôrazňuje, že politická vôľa má 
zásadný význam pre dosiahnutie dobrých 
výsledkov vyšetrovania a usvedčenie 
v prípadoch korupcie na vysokej úrovni 
vrátane 24 privatizačných káuz, na ktoré 
poukázala protikorupčná rada; zdôrazňuje 
zároveň, že je potrebné budovať 
inštitucionálne kapacity, najmä v prípade 
orgánov súdnictva a prokuratúry, aby 
mohli riešiť zložité prípady korupcie 
systému;

10. víta prijatie národnej protikorupčnej 
stratégie a akčného plánu na roky 2013 –
2018 a zdôrazňuje, že na ich zmysluplnom 
vykonávaní je potrebné nepretržite 
pracovať; zdôrazňuje, že sú potrebné 
rozsiahle zlepšenia v oblasti vyšetrovania 
a usvedčovania v prípadoch korupcie na 
vysokej úrovni vrátane 24 privatizačných 
káuz, na ktoré poukázala protikorupčná 
rada; zdôrazňuje zároveň, že je potrebné 
budovať inštitucionálne kapacity
a posilňovať vládu práva, najmä v prípade 
orgánov súdnictva a prokuratúry, aby 
mohli riešiť zložité prípady korupcie 
systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Jelko Kacin

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta prijatie národnej protikorupčnej 
stratégie a akčného plánu na roky 2013 –
2018 a zdôrazňuje, že na ich zmysluplnom 
vykonávaní je potrebné nepretržite 
pracovať; zdôrazňuje, že politická vôľa má 
zásadný význam pre dosiahnutie dobrých 
výsledkov vyšetrovania a usvedčenie 
v prípadoch korupcie na vysokej úrovni 
vrátane 24 privatizačných káuz, na ktoré 
poukázala protikorupčná rada; zdôrazňuje 
zároveň, že je potrebné budovať 
inštitucionálne kapacity, najmä v prípade 
orgánov súdnictva a prokuratúry, aby 
mohli riešiť zložité prípady korupcie 
systému;

10. víta prijatie národnej protikorupčnej 
stratégie a akčného plánu na roky 2013 –
2018 a zdôrazňuje, že na ich zmysluplnom 
vykonávaní je potrebné nepretržite 
pracovať a vyžaduje si primerané zdroje; 
zdôrazňuje, že politická vôľa má zásadný 
význam pre dosiahnutie dobrých výsledkov 
vyšetrovania a usvedčenie v prípadoch 
korupcie na vysokej úrovni vrátane 24 
privatizačných káuz, na ktoré poukázala 
protikorupčná rada; v tomto smere víta 
prvé výsledky a konečné odsudzujúce 
rozsudky v rámci boja proti korupcii; 
zdôrazňuje zároveň, že je potrebné 
budovať inštitucionálne kapacity, najmä 
v prípade orgánov súdnictva a prokuratúry, 
aby mohli riešiť zložité prípady korupcie 
systému; domnieva sa, že by sa mala 
posilniť právna kompetencia 
protikorupčnej agentúry, ako aj jej zdroje; 
zdôrazňuje, že potreby všetkých 
politických strán v oblasti financovania
musia byť transparentné a v súlade 
s normami EÚ; vyzýva verejné orgány, 
aby prijali zákon o informátoroch 
a zaistili jeho okamžité a hladké 
uplatňovanie ako nutnej súčasti 
protikorupčnej stratégie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Monica Luisa Macovei

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta prijatie národnej protikorupčnej 
stratégie a akčného plánu na roky 2013 –
2018 a zdôrazňuje, že na ich zmysluplnom 
vykonávaní je potrebné nepretržite 

10. víta prijatie národnej protikorupčnej 
stratégie a akčného plánu na roky 2013 –
2018 a pozitívne hodnotenie projektu 
„Podpora vytvorenia protikorupčnej 
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pracovať; zdôrazňuje, že politická vôľa má 
zásadný význam pre dosiahnutie dobrých 
výsledkov vyšetrovania a usvedčenie 
v prípadoch korupcie na vysokej úrovni 
vrátane 24 privatizačných káuz, na ktoré 
poukázala protikorupčná rada; zdôrazňuje 
zároveň, že je potrebné budovať 
inštitucionálne kapacity, najmä v prípade 
orgánov súdnictva a prokuratúry, aby 
mohli riešiť zložité prípady korupcie 
systému;

agentúry“ financovaného z prostriedkov 
EÚ; zdôrazňuje, že na ich zmysluplnom 
vykonávaní je potrebné nepretržite 
pracovať; zdôrazňuje, že politická vôľa má 
zásadný význam pre dosiahnutie dobrých 
výsledkov vyšetrovania a usvedčenie 
v prípadoch korupcie na vysokej úrovni 
vrátane 24 privatizačných káuz, na ktoré 
poukázala protikorupčná rada; zdôrazňuje 
zároveň, že je potrebné budovať 
inštitucionálne kapacity, najmä v prípade 
orgánov súdnictva a prokuratúry, aby 
mohli riešiť zložité prípady korupcie 
systému a aby sa zaistilo, že vývoj 
v politickej oblasti nebude prekážkou 
toho, aby protikorupčná agentúra mohla 
odhaľovať systémovú a politickú 
korupciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta prijatie národnej protikorupčnej 
stratégie a akčného plánu na roky 2013 –
2018 a zdôrazňuje, že na ich zmysluplnom 
vykonávaní je potrebné nepretržite 
pracovať; zdôrazňuje, že politická vôľa má 
zásadný význam pre dosiahnutie dobrých 
výsledkov vyšetrovania a usvedčenie 
v prípadoch korupcie na vysokej úrovni 
vrátane 24 privatizačných káuz, na ktoré 
poukázala protikorupčná rada; zdôrazňuje 
zároveň, že je potrebné budovať 
inštitucionálne kapacity, najmä v prípade 
orgánov súdnictva a prokuratúry, aby 
mohli riešiť zložité prípady korupcie 
systému;

10. víta prijatie národnej protikorupčnej 
stratégie a akčného plánu na roky 2013 –
2018 a zdôrazňuje, že na ich zmysluplnom 
vykonávaní je potrebné nepretržite 
pracovať; zdôrazňuje význam 
primeraného financovania pre riadnu 
realizáciu stratégie; zdôrazňuje, že 
politická vôľa má zásadný význam pre 
dosiahnutie dobrých výsledkov 
vyšetrovania a usvedčenie v prípadoch 
korupcie na vysokej úrovni vrátane 24 
privatizačných káuz, na ktoré poukázala 
protikorupčná rada; zdôrazňuje zároveň, že 
je potrebné budovať inštitucionálne 
kapacity a posilňovať spoluprácu medzi 
agentúrami, najmä v prípade orgánov 
súdnictva a prokuratúry, aby mohli riešiť 



PE522.953v01-00 42/82 AM\1009021SK.doc

SK

zložité prípady korupcie systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
György Schöpflin

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta prijatie národnej protikorupčnej 
stratégie a akčného plánu na roky 2013 –
2018 a zdôrazňuje, že na ich zmysluplnom 
vykonávaní je potrebné nepretržite 
pracovať; zdôrazňuje, že politická vôľa má 
zásadný význam pre dosiahnutie dobrých 
výsledkov vyšetrovania a usvedčenie 
v prípadoch korupcie na vysokej úrovni 
vrátane 24 privatizačných káuz, na ktoré 
poukázala protikorupčná rada; zdôrazňuje 
zároveň, že je potrebné budovať 
inštitucionálne kapacity, najmä v prípade 
orgánov súdnictva a prokuratúry, aby 
mohli riešiť zložité prípady korupcie 
systému;

10. víta prijatie národnej protikorupčnej 
stratégie a akčného plánu na roky 2013 –
2018 a zdôrazňuje, že na ich zmysluplnom 
vykonávaní je potrebné nepretržite 
pracovať, a to v rámci podmienok EÚ, bez 
ktorých prístupový proces nepovedie k 
úspechu; zdôrazňuje, že politická vôľa má 
zásadný význam pre dosiahnutie dobrých 
výsledkov vyšetrovania a usvedčenie 
v prípadoch korupcie na vysokej úrovni 
vrátane 24 privatizačných káuz, na ktoré 
poukázala protikorupčná rada; zdôrazňuje 
zároveň, že je potrebné budovať 
inštitucionálne kapacity, najmä v prípade 
orgánov súdnictva a prokuratúry, aby 
mohli riešiť zložité prípady korupcie 
systému; a konštatuje, že plnohodnotné 
vykonávanie je zásadne dôležité vo 
všetkých oblastiach uvedených v tejto 
správe; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Tonino Picula
Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta prijatie národnej protikorupčnej 
stratégie a akčného plánu na roky 2013 –

10. víta prijatie národnej protikorupčnej 
stratégie a akčného plánu na roky 2013 –
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2018 a zdôrazňuje, že na ich zmysluplnom 
vykonávaní je potrebné nepretržite 
pracovať; zdôrazňuje, že politická vôľa má 
zásadný význam pre dosiahnutie dobrých 
výsledkov vyšetrovania a usvedčenie 
v prípadoch korupcie na vysokej úrovni 
vrátane 24 privatizačných káuz, na ktoré 
poukázala protikorupčná rada; zdôrazňuje 
zároveň, že je potrebné budovať 
inštitucionálne kapacity, najmä v prípade 
orgánov súdnictva a prokuratúry, aby 
mohli riešiť zložité prípady korupcie 
systému;

2018 a zdôrazňuje, že na ich zmysluplnom 
vykonávaní je potrebné nepretržite 
pracovať; zdôrazňuje, že politická vôľa má 
zásadný význam pre dosiahnutie dobrých 
výsledkov vyšetrovania a usvedčenie 
v prípadoch korupcie na vysokej úrovni 
vrátane 24 privatizačných káuz, na ktoré 
poukázala protikorupčná rada; zdôrazňuje 
zároveň, že je potrebné budovať 
inštitucionálne kapacity, najmä v prípade 
orgánov súdnictva a prokuratúry, aby 
mohli riešiť zložité prípady korupcie 
systému; uznáva úsilie vyvinuté v oblasti 
znižovania objemu ilegálneho obchodu 
medzi Srbskom a Kosovom 
prostredníctvom projektu na 
monitorovanie uplatňovania dohody 
medzi Srbskom a Kosovom o voľnom 
pohybe osôb a tovaru;

Or. hr

Pozmeňujúci návrh 71
Monica Luisa Macovei

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. víta tzv. nulovú toleranciu vlády voči 
korupcii; zdôrazňuje, že verejné orgány 
musia prijať opatrenia na zlepšenie 
spôsobilosti finančného vyšetrovania a 
musia prijať a uplatňovať právne 
predpisy, podľa ktorých bude nelegálny 
majetok trestným činom; vyzýva vládu, 
aby pokračovala na ceste dosahovania 
konkrétnych výsledkov pri stíhaní 
skorumpovaných vysokých úradníkov 
a ľudí z podnikateľského prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Göran Färm
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Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. uznáva ženy ako významné subjekty 
podnecujúce zmenu v srbskej spoločnosti; 
berie na vedomie zlepšenie zastúpenia 
žien v parlamente po voľbách konaných
v roku 2012; nabáda srbské orgány, aby 
vyvinuli ďalšie úsilie o zaistenie 
rovnocenného zastúpenia; zdôrazňuje, že 
ženy stále čelia diskriminácii na 
pracovnom trhu a v iných odvetviach 
spoločnosti a ešte stále nemajú 
plnohodnotné zastúpenie v politickom 
živote krajiny vrátane vládnych pozícií; 
zdôrazňuje, že účinná implementácia
existujúcich právnych predpisov v oblasti 
boja proti diskriminácii a ďalšieho 
posilňovania administratívnej kapacity sú 
naďalej veľkými výzvami, a naliehavo 
žiada srbské orgány, aby v tomto smere 
zintenzívnili úsilie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Kinga Gál, György Schöpflin

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. opakovane zdôrazňuje svoje obavy 
vyplývajúce z rozhodnutia ústavného 
súdu, ktorým sa ruší 22 zaručených 
právomocí autonómnej provincie 
Vojvodina a ponecháva znepokojujúci 
počet nevyriešených otázok, ktoré je nutné 
riešiť; v tomto smere vyzýva na 
dodržiavanie zásad vlády práva 
a subsidiarity; okrem toho stranám opäť 
pripomína, že podľa ústavy mal byť zákon 
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o financovaní autonómnej provincie 
Vojvodina prijatý do konca roka 2008; 
preto nabáda vládu, aby to parlamentu 
predložila bez akéhokoľvek ďalšieho 
zdržania, keďže je to nevyhnutné pre 
fungujúcu demokraciu a vládu práva 
v Srbsku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. konštatuje, že korupcia 
a organizovaná trestná činnosť sú v tomto 
regióne veľmi rozšírené a sú takisto
prekážkou brániacou demokratickému, 
sociálnemu a hospodárskemu rozvoju 
Srbska; domnieva sa, že regionálna 
stratégia a lepšia spolupráca medzi 
všetkými krajinami regiónu majú zásadný
význam pre účinnejšie riešenie týchto 
záležitostí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 10b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. zdôrazňuje význam konštruktívneho 
sociálneho dialógu pre hospodársky 
rozvoj Srbska; naliehavo žiada vládu, aby 
presadzovala rozširovanie kapacít 
skutočne nezávislých odborov 
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a organizácií zamestnávateľov, a aby 
vytvorila rámec a politický priestor pre 
sociálny dialóg a kolektívne zmluvy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Davor Ivo Stier

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje dôležitosť podporovania 
a ochrany ľudských práv, základných 
slobôd a zásady nediskriminácie zo 
všetkých možných dôvodov na všetkých 
úrovniach; víta prijatie stratégie 
nediskriminácie a zdôrazňuje, že jej 
vykonávanie má kľúčový význam; víta 
doteraz dosiahnutý pokrok, naďalej je však 
znepokojený mierou diskriminácie 
v krajine a vyzýva na rešpektovanie 
všetkých – národných, etnických aj 
sexuálnych menšín a na zabezpečenie ich 
práv; výrazne odsudzuje rozhodnutie 
orgánov zakázať akciu Pride Parade, 
ktorá sa mala uskutočniť v septembri 
2013 v Belehrade;

11. zdôrazňuje dôležitosť podporovania 
a ochrany ľudských práv, základných 
slobôd a zásady nediskriminácie zo 
všetkých možných dôvodov na všetkých 
úrovniach; víta prijatie stratégie 
nediskriminácie a zdôrazňuje, že jej 
vykonávanie má kľúčový význam; víta 
doteraz dosiahnutý pokrok, naďalej je však 
znepokojený mierou diskriminácie 
v krajine a vyzýva na rešpektovanie 
všetkých – národných, etnických aj 
sexuálnych menšín a na zabezpečenie ich 
práv; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje dôležitosť podporovania 
a ochrany ľudských práv, základných 
slobôd a zásady nediskriminácie zo 

11. zdôrazňuje dôležitosť podporovania 
a ochrany ľudských práv, základných 
slobôd a zásady nediskriminácie zo 
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všetkých možných dôvodov na všetkých 
úrovniach; víta prijatie stratégie 
nediskriminácie a zdôrazňuje, že jej 
vykonávanie má kľúčový význam; víta 
doteraz dosiahnutý pokrok, naďalej je však 
znepokojený mierou diskriminácie 
v krajine a vyzýva na rešpektovanie 
všetkých – národných, etnických aj 
sexuálnych menšín a na zabezpečenie ich 
práv; výrazne odsudzuje rozhodnutie 
orgánov zakázať akciu Pride Parade, ktorá 
sa mala uskutočniť v septembri 2013 
v Belehrade;

všetkých možných dôvodov na všetkých 
úrovniach; víta prijatie stratégie 
nediskriminácie a zdôrazňuje, že jej 
vykonávanie má kľúčový význam; víta 
doteraz dosiahnutý pokrok, naďalej je však 
znepokojený mierou diskriminácie 
v krajine a vyzýva na rešpektovanie 
všetkých menšín, a to z hľadiska 
národnosti, etnicity, rodu, sexuálnej 
orientácie, a na zabezpečenie ich práv;
vyzýva na lepšiu ochranu práv žien a na 
lepšie politiky v oblasti rodovej rovnosti;
výrazne odsudzuje rozhodnutie orgánov 
zakázať akciu Pride Parade, ktorá sa mala 
uskutočniť v septembri 2013 v Belehrade
rovnako ako v predchádzajúcich dvoch 
rokoch, a vyzýva na politickú podporu 
ľudských práv lesbičiek, homosexuálov, 
bisexuálov, transrodových 
a intersexuálnych osôb na najvyššej 
politickej úrovni; naliehavo žiada vládu, 
aby zintenzívnila celoročné úsilie o boj 
proti násilným skupinám zameraným na 
narušenie pokojnej demonštrácie
spoločenstva lesbičiek, homosexuálov, 
bisexuálov, transrodových
a intersexuálnych osôb a útok proti nemu, 
a to komplexným spôsobom, aby sa týmto 
skupinám zabránilo v podrývaní vlády 
práva a uplatňovania ľudských práv 
v Srbsku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Tonino Picula
Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje dôležitosť podporovania 
a ochrany ľudských práv, základných 
slobôd a zásady nediskriminácie zo 
všetkých možných dôvodov na všetkých 
úrovniach; víta prijatie stratégie 

11. zdôrazňuje dôležitosť podporovania 
a ochrany ľudských práv, základných 
slobôd a zásady nediskriminácie zo 
všetkých možných dôvodov na všetkých 
úrovniach; víta prijatie stratégie 
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nediskriminácie a zdôrazňuje, že jej 
vykonávanie má kľúčový význam; víta 
doteraz dosiahnutý pokrok, naďalej je však 
znepokojený mierou diskriminácie 
v krajine a vyzýva na rešpektovanie 
všetkých – národných, etnických aj
sexuálnych menšín a na zabezpečenie ich 
práv; výrazne odsudzuje rozhodnutie 
orgánov zakázať akciu Pride Parade, ktorá 
sa mala uskutočniť v septembri 2013 
v Belehrade;

nediskriminácie a zdôrazňuje, že jej 
vykonávanie má kľúčový význam; víta 
doteraz dosiahnutý pokrok, naďalej je však 
znepokojený mierou diskriminácie 
v krajine a vyzýva na rešpektovanie 
všetkých, najmä národných, etnických a
sexuálnych menšín a na zabezpečenie ich 
práv; výrazne odsudzuje rozhodnutie 
orgánov zakázať akciu Pride Parade, ktorá 
sa mala uskutočniť v septembri 2013 
v Belehrade;

Or. hr

Pozmeňujúci návrh 79
Göran Färm

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje dôležitosť podporovania 
a ochrany ľudských práv, základných 
slobôd a zásady nediskriminácie zo 
všetkých možných dôvodov na všetkých 
úrovniach; víta prijatie stratégie 
nediskriminácie a zdôrazňuje, že jej 
vykonávanie má kľúčový význam; víta 
doteraz dosiahnutý pokrok, naďalej je však 
znepokojený mierou diskriminácie 
v krajine a vyzýva na rešpektovanie 
všetkých – národných, etnických aj 
sexuálnych menšín a na zabezpečenie ich 
práv; výrazne odsudzuje rozhodnutie 
orgánov zakázať akciu Pride Parade, ktorá 
sa mala uskutočniť v septembri 2013 
v Belehrade;

11. zdôrazňuje dôležitosť podporovania 
a ochrany ľudských práv, základných 
slobôd a zásady nediskriminácie zo 
všetkých možných dôvodov na všetkých 
úrovniach; víta prijatie stratégie 
nediskriminácie a zdôrazňuje, že jej 
vykonávanie má kľúčový význam; víta 
doteraz dosiahnutý pokrok, naďalej je však
znepokojený mierou diskriminácie 
v krajine a vyzýva na rešpektovanie žien, 
zdravotne postihnutých osôb, lesbičiek, 
homosexuálov, bisexuálov
a transrodových osôb, všetkých –
národných, etnických aj sexuálnych menšín 
a na zabezpečenie ich práv; výrazne 
odsudzuje rozhodnutie orgánov zakázať 
akciu Pride Parade, ktorá sa mala 
uskutočniť v septembri 2013 v Belehrade;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Nadezhda Neynsky
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Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje dôležitosť podporovania 
a ochrany ľudských práv, základných 
slobôd a zásady nediskriminácie zo 
všetkých možných dôvodov na všetkých 
úrovniach; víta prijatie stratégie 
nediskriminácie a zdôrazňuje, že jej 
vykonávanie má kľúčový význam; víta 
doteraz dosiahnutý pokrok, naďalej je však 
znepokojený mierou diskriminácie 
v krajine a vyzýva na rešpektovanie 
všetkých – národných, etnických aj
sexuálnych menšín a na zabezpečenie ich 
práv; výrazne odsudzuje rozhodnutie 
orgánov zakázať akciu Pride Parade, ktorá 
sa mala uskutočniť v septembri 2013 
v Belehrade;

11. zdôrazňuje dôležitosť podporovania 
a ochrany ľudských práv, základných 
slobôd a zásady nediskriminácie zo 
všetkých možných dôvodov na všetkých 
úrovniach; víta prijatie stratégie 
nediskriminácie a zdôrazňuje, že jej 
vykonávanie má kľúčový význam; víta 
doteraz dosiahnutý pokrok, naďalej je však 
znepokojený mierou diskriminácie 
v krajine a vyzýva na rešpektovanie 
všetkých – národných, etnických aj 
sexuálnych menšín a na zabezpečenie ich 
socioekonomických a kultúrnych práv; 
výrazne odsudzuje rozhodnutie orgánov 
zakázať akciu Pride Parade, ktorá sa mala 
uskutočniť v septembri 2013 v Belehrade;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje dôležitosť podporovania 
a ochrany ľudských práv, základných 
slobôd a zásady nediskriminácie zo 
všetkých možných dôvodov na všetkých 
úrovniach; víta prijatie stratégie 
nediskriminácie a zdôrazňuje, že jej 
vykonávanie má kľúčový význam; víta 
doteraz dosiahnutý pokrok, naďalej je však 
znepokojený mierou diskriminácie 
v krajine a vyzýva na rešpektovanie 
všetkých – národných, etnických aj 
sexuálnych menšín a na zabezpečenie ich 
práv; výrazne odsudzuje rozhodnutie 
orgánov zakázať akciu Pride Parade, ktorá 

11. zdôrazňuje dôležitosť podporovania 
a ochrany ľudských práv, základných 
slobôd a zásady nediskriminácie zo 
všetkých možných dôvodov na všetkých 
úrovniach; víta prijatie stratégie 
nediskriminácie a zdôrazňuje, že jej 
vykonávanie má kľúčový význam; víta 
doteraz dosiahnutý pokrok, naďalej je však 
znepokojený mierou diskriminácie 
v krajine a vyzýva na rešpektovanie 
všetkých – národných, etnických aj 
sexuálnych menšín a na zabezpečenie ich 
práv; poukazuje na to, že by sa mal klásť 
osobitný dôraz na kategórie osôb, ktoré sú 
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sa mala uskutočniť v septembri 2013 
v Belehrade;

viac vystavené diskriminácii
a diskriminačným praktikám, ako sú 
Rómovia, ženy, osoby so zdravotným 
postihnutím a deti; vyzýva na náležité 
uplatňovanie srbskej stratégie pre Rómov;
výrazne odsudzuje rozhodnutie orgánov 
zakázať akciu Pride Parade, ktorá sa mala 
uskutočniť v septembri 2013 v Belehrade;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Sandra Petrović Jakovina
Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje dôležitosť podporovania 
a ochrany ľudských práv, základných 
slobôd a zásady nediskriminácie zo 
všetkých možných dôvodov na všetkých 
úrovniach; víta prijatie stratégie 
nediskriminácie a zdôrazňuje, že jej 
vykonávanie má kľúčový význam; víta 
doteraz dosiahnutý pokrok, naďalej je však 
znepokojený mierou diskriminácie 
v krajine a vyzýva na rešpektovanie
všetkých – národných, etnických aj 
sexuálnych menšín a na zabezpečenie ich 
práv; výrazne odsudzuje rozhodnutie 
orgánov zakázať akciu Pride Parade, ktorá 
sa mala uskutočniť v septembri 2013 
v Belehrade;

11. zdôrazňuje dôležitosť podporovania 
a ochrany ľudských práv, základných 
slobôd a zásady nediskriminácie zo 
všetkých možných dôvodov na všetkých 
úrovniach; víta prijatie stratégie 
nediskriminácie a zdôrazňuje, že jej 
vykonávanie má kľúčový význam; víta 
doteraz dosiahnutý pokrok, naďalej je však 
znepokojený mierou diskriminácie 
v krajine a vyzýva na rešpektovanie 
všetkých – národných, etnických aj 
sexuálnych menšín a na zabezpečenie ich 
práv; výrazne odsudzuje rozhodnutie 
orgánov zakázať akciu Pride Parade, ktorá 
sa mala uskutočniť v septembri 2013 
v Belehrade, najmä tú časť tohto 
rozhodnutia, v ktorej sa zákaz odôvodňuje 
odkazom na narušenie verejnej dopravy 
a ohrozenie zdravia, verejnej morálky 
a bezpečnosti ľudí a majetku; 

Or. hr

Pozmeňujúci návrh 83
Jelko Kacin

Návrh uznesenia
Odsek 11
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje dôležitosť podporovania 
a ochrany ľudských práv, základných 
slobôd a zásady nediskriminácie zo 
všetkých možných dôvodov na všetkých 
úrovniach; víta prijatie stratégie 
nediskriminácie a zdôrazňuje, že jej 
vykonávanie má kľúčový význam; víta 
doteraz dosiahnutý pokrok, naďalej je však 
znepokojený mierou diskriminácie 
v krajine a vyzýva na rešpektovanie 
všetkých – národných, etnických aj 
sexuálnych menšín a na zabezpečenie ich 
práv; výrazne odsudzuje rozhodnutie 
orgánov zakázať akciu Pride Parade, ktorá 
sa mala uskutočniť v septembri 2013 
v Belehrade;

11. zdôrazňuje dôležitosť podporovania 
a ochrany ľudských práv, základných 
slobôd a zásady nediskriminácie zo 
všetkých možných dôvodov na všetkých 
úrovniach; víta prijatie stratégie 
nediskriminácie a zdôrazňuje, že jej 
vykonávanie má kľúčový význam; víta 
doteraz dosiahnutý pokrok, naďalej je však 
znepokojený mierou diskriminácie 
v krajine a vyzýva na rešpektovanie 
všetkých – národných, etnických aj 
sexuálnych menšín a na zabezpečenie ich 
práv; výrazne odsudzuje rozhodnutie 
orgánov zakázať akciu Pride Parade, ktorá 
sa mala uskutočniť v septembri 2013 
v Belehrade, a trvá na tom, že právo na 
verejné zhromažďovanie je nutné zaistiť 
všetkým občanom a menšinám, aj 
menšine lesbičiek, homosexuálov, 
bisexuálov, transrodových 
a intersexuálnych osôb; vyzýva verejné 
orgány, aby zaistili hladký priebeh volieb 
do národných menšinových rád, ktoré sa 
majú konať v roku 2014, a to v súlade 
s odporúčaniami nezávislých orgánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
György Schöpflin

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje dôležitosť podporovania 
a ochrany ľudských práv, základných 
slobôd a zásady nediskriminácie zo 
všetkých možných dôvodov na všetkých 
úrovniach; víta prijatie stratégie 
nediskriminácie a zdôrazňuje, že jej 
vykonávanie má kľúčový význam; víta 

11. zdôrazňuje dôležitosť podporovania 
a ochrany ľudských práv, základných 
slobôd a zásady nediskriminácie zo 
všetkých možných dôvodov na všetkých 
úrovniach; víta prijatie stratégie 
nediskriminácie a zdôrazňuje, že jej 
vykonávanie má kľúčový význam; víta 
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doteraz dosiahnutý pokrok, naďalej je však 
znepokojený mierou diskriminácie 
v krajine a vyzýva na rešpektovanie 
všetkých – národných, etnických aj 
sexuálnych menšín a na zabezpečenie ich 
práv; výrazne odsudzuje rozhodnutie 
orgánov zakázať akciu Pride Parade, ktorá 
sa mala uskutočniť v septembri 2013 
v Belehrade;

doteraz dosiahnutý pokrok, naďalej je však 
znepokojený mierou diskriminácie 
v krajine a vyzýva na rešpektovanie 
všetkých – národných, etnických aj 
sexuálnych menšín a na zabezpečenie ich 
práv; výrazne odsudzuje rozhodnutie 
orgánov zakázať akciu Pride Parade, ktorá 
sa mala uskutočniť v septembri 2013 
v Belehrade; okrem toho vyzýva srbské 
orgány, aby problém traumatických 
následkov násilia z 90. rokov 20. storočia 
riešili v rámci dlhodobej stratégie tlmenia 
opätovného výskytu chuligánstva 
a bezprávia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Göran Färm

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje ústrednú úlohu aktívnych 
a nezávislých organizácií občianskej 
spoločnosti pre posilňovanie 
a upevňovanie demokratických 
politických procesov v krajine; uznáva 
významnú prácu, ktorú vykonávajú
organizácie občianskej spoločnosti 
a ženské organizácie v oblasti 
presadzovania práv lesbičiek, 
homosexuálov, bisexuálov
a transrodových osôb, skoncovania 
s páchaním násilia na ženách, zvyšovania 
zapájania žien do politiky, úsilia 
o budovanie mieru a v oblasti úlohy 
občianskej spoločnosti ako strážneho psa; 
zdôrazňuje význam dialógu 
s organizáciami občianskej spoločnosti 
a kľúčovú úlohu subjektov občianskej 
spoločnosti pri prispievaní k lepšej 
regionálnej spolupráci v oblasti 
sociálnych a politických aspektov; víta 
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lepšiu koordináciu vlády a MVO, vyzýva 
však na to, aby sa s nimi viac konzultovalo 
pri tvorbe politiky, a to aj pri formulovaní 
politík a právnych predpisov a pri 
monitorovaní činností verejných orgánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Jelko Kacin

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva na pevnejšie politické 
odhodlanie uskutočniť reformu verejnej 
správy a na úsilie o zavedenie 
zásluhového systému, pričom je nutné 
zaistiť dokončenie legislatívneho rámca 
a jeho úplné zosúladenie 
s medzinárodnými normami; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že sa na miestne 
orgány nevzťahuje zákon o verejnej 
službe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
László Tőkés

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva verejné orgány, aby 
presadzovali rovnaké zaobchádzanie 
s národnostnými a etnickými menšinami 
bez diskriminácie, a to vrátane prístupu 
ku vzdelaniu v materinskom jazyku a
používania jazyka v miestnej a regionálnej 
verejnej správe; okrem toho vyzýva na 
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zlepšenia, ktorými by sa odstránila
diskriminácia zo súčasných právnych 
predpisov a praktických postupov v oblasti 
majetkovej reštitúcie v prípade osôb, ktoré 
patria k národnostným a etnickým 
menšinám, ako aj v prípade majetku 
zabaveného cirkvám; okrem toho 
odporúča poskytovať vyššiu finančnú 
podporu národným radám, ktoré 
zastupujú etnické národnostné menšiny, 
a to v záujme podpory ich práce 
a dosiahnutia ich cieľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Maria Eleni Koppa

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva srbské orgány, aby vytvorili 
proaktívnejší prístup k lepšiemu 
začleňovaniu lesbičiek, homosexuálov, 
bisexuálov, transrodových 
a intersexuálnych osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Göran Färm

Návrh uznesenia
Odsek 11b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. zdôrazňuje, že Srbsko ratifikovalo 
dôležité dohovory Medzinárodnej 
organizácie práce (MOP) o pracovných 
právach, ako aj revidovanú Európsku 
sociálnu chartu; upriamuje pozornosť na 
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skutočnosť, že pracovné a odborové práva 
sú napriek ústavným zárukám stále 
obmedzené, a vyzýva Srbsko, aby ďalej 
posilňovalo tieto práva; je znepokojený 
tým, že sociálny dialóg je slabý 
a konzultácie so sociálnymi partnermi sú 
nepravidelné; požaduje ďalšie kroky na 
posilnenie Hospodárskej a sociálnej rady, 
aby mohla zohrávať aktívnu úlohu pri 
posilňovaní sociálneho dialógu 
a aktívnejšiu poradnú úlohu 
v zákonodarstve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Jelko Kacin

Návrh uznesenia
Odsek 11b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. vyzýva príslušné orgány, aby zaručili 
dôveryhodnosť a profesionalitu programu 
na ochranu svedkov a zabezpečili mu 
primerané prostriedky, aby justičné 
orgány mohli efektívne pokračovať v 
procesoch týkajúcich sa vojnových 
zločinov a organizovanej trestnej činnosti; 
upriamuje pozornosť na to, že mnoho 
bývalých príslušníkov polície sa z dôvodu
závažných nedostatkov programu na 
ochranu svedkov z neho odhlásilo; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Jelko Kacin

Návrh uznesenia
Odsek 12
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť 
slobodu médií, a víta v tejto súvislosti 
vyňatie poškodenia dobrého mena 
z kategórie trestných činov; poukazuje na 
potrebu zachovať silné verejnoprávne 
vysielanie a zabezpečiť úplnú 
transparentnosť vlastníctva médií; nabáda 
na rýchlu implementáciu mediálnej 
stratégie a príslušných navrhovaných 
právnych predpisov; vyjadruje hlboké 
poľutovanie nad pokračujúcimi hrozbami 
namierenými proti novinárom;

12. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť 
slobodu médií, a víta v tejto súvislosti 
vyňatie poškodenia dobrého mena 
z kategórie trestných činov; poukazuje na 
potrebu zachovať silné verejnoprávne 
vysielanie a zabezpečiť jeho stabilné 
a udržateľné financovanie, ako aj úplnú 
transparentnosť vlastníctva médií; nabáda 
na rýchlu implementáciu mediálnej 
stratégie a príslušných navrhovaných 
právnych predpisov; je veľmi znepokojený 
pokračujúcimi hrozbami namierenými proti 
novinárom a opakuje svoju výzvu, aby 
príslušné orgány dokončili prebiehajúce 
vyšetrovania vrážd novinárov; domnieva 
sa, že by sa mali prijať ďalšie kroky na 
zaistenie bezpečného prostredia pre to, 
aby novinári mohli svoju prácu 
vykonávať účinne a bez autocenzúry; 
osobitne upozorňuje na nebezpečenstvo 
zneužívania verejných prostriedkov na 
uplatňovanie politického vplyvu na 
médiá; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Tanja Fajon

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť 
slobodu médií, a víta v tejto súvislosti 
vyňatie poškodenia dobrého mena 
z kategórie trestných činov; poukazuje na 
potrebu zachovať silné verejnoprávne 
vysielanie a zabezpečiť úplnú 
transparentnosť vlastníctva médií; nabáda 
na rýchlu implementáciu mediálnej 
stratégie a príslušných navrhovaných 

12. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť 
pluralitu médií a informačnú slobodu, 
a víta v tejto súvislosti vyňatie poškodenia 
dobrého mena z kategórie trestných činov; 
poukazuje na potrebu zachovať silné a 
nezávislé verejnoprávne vysielanie 
a zabezpečiť úplnú transparentnosť 
vlastníctva médií; nabáda na rýchlu 
implementáciu mediálnej stratégie 
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právnych predpisov; vyjadruje hlboké 
poľutovanie nad pokračujúcimi hrozbami 
namierenými proti novinárom;

a príslušných navrhovaných právnych 
predpisov; vyjadruje hlboké poľutovanie 
nad pokračujúcimi hrozbami namierenými 
proti novinárom a nad ich neistými 
pracovnými podmienkami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť 
slobodu médií, a víta v tejto súvislosti 
vyňatie poškodenia dobrého mena 
z kategórie trestných činov; poukazuje na 
potrebu zachovať silné verejnoprávne 
vysielanie a zabezpečiť úplnú 
transparentnosť vlastníctva médií; nabáda 
na rýchlu implementáciu mediálnej 
stratégie a príslušných navrhovaných 
právnych predpisov; vyjadruje hlboké 
poľutovanie nad pokračujúcimi hrozbami 
namierenými proti novinárom;

12. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť 
slobodu médií, a víta v tejto súvislosti 
vyňatie poškodenia dobrého mena 
z kategórie trestných činov; poukazuje na 
potrebu zachovať silné a nezávislé 
verejnoprávne vysielanie a zabezpečiť 
úplnú transparentnosť vlastníctva médií; 
nabáda na rýchlu implementáciu mediálnej 
stratégie a príslušných navrhovaných 
právnych predpisov; vyjadruje hlboké 
poľutovanie nad pokračujúcimi hrozbami 
namierenými proti novinárom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Maria Eleni Koppa

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť 
slobodu médií, a víta v tejto súvislosti 
vyňatie poškodenia dobrého mena 
z kategórie trestných činov; poukazuje na 
potrebu zachovať silné verejnoprávne 

12. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť 
slobodu médií, a víta v tejto súvislosti 
vyňatie poškodenia dobrého mena 
z kategórie trestných činov; poukazuje na 
potrebu zachovať silné verejnoprávne 
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vysielanie a zabezpečiť úplnú 
transparentnosť vlastníctva médií; nabáda 
na rýchlu implementáciu mediálnej 
stratégie a príslušných navrhovaných 
právnych predpisov; vyjadruje hlboké 
poľutovanie nad pokračujúcimi hrozbami 
namierenými proti novinárom;

vysielanie a zabezpečiť jeho stabilné 
a udržateľné financovanie, ako aj úplnú 
transparentnosť vlastníctva médií; nabáda 
na rýchlu implementáciu mediálnej 
stratégie a príslušných navrhovaných 
právnych predpisov; vyjadruje hlboké 
poľutovanie nad pokračujúcimi hrozbami 
namierenými proti novinárom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
György Schöpflin

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť 
slobodu médií, a víta v tejto súvislosti 
vyňatie poškodenia dobrého mena 
z kategórie trestných činov; poukazuje na 
potrebu zachovať silné verejnoprávne 
vysielanie a zabezpečiť úplnú 
transparentnosť vlastníctva médií; nabáda 
na rýchlu implementáciu mediálnej 
stratégie a príslušných navrhovaných 
právnych predpisov; vyjadruje hlboké 
poľutovanie nad pokračujúcimi hrozbami 
namierenými proti novinárom;

12. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť 
slobodu médií, a víta v tejto súvislosti 
vyňatie poškodenia dobrého mena 
z kategórie trestných činov; poukazuje na 
potrebu zachovať silné verejnoprávne 
vysielanie a zabezpečiť úplnú 
transparentnosť vlastníctva médií; nabáda 
na rýchlu implementáciu mediálnej 
stratégie a príslušných navrhovaných 
právnych predpisov vrátane rýchleho 
poskytovania rozsiahleho prístupu k 
internetu; vyjadruje hlboké poľutovanie 
nad pokračujúcimi hrozbami namierenými 
proti novinárom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
László Tőkés

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva srbskú vládu, aby čoraz viac 
spolupracovala s európskymi inštitúciami 
na zaistení lepšieho prístupu k európskym 
prostriedkom poskytovaným organizáciám 
občianskej spoločnosti v záujme podpory 
ich práce ako zásadne dôležitých 
subjektov v procese európskej integrácie 
Srbska;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Michael Gahler

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. pripomína svoju výzvu verejným 
orgánom, aby pokračovali v úsilí o 
odstránenie dedičstva po bývalých 
komunistických tajných službách ako 
krok v demokratizácii Srbska; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že chýba politická 
vôľa, a naďalej nabáda k tomu, aby sa 
postupovalo podľa odporúčaní 
Európskeho parlamentu v oblasti 
posilnenia parlamentného dohľadu a 
kontroly nad bezpečnostnými službami, 
ako aj otvorenia Národného archívu, a 
najmä sprístupnenia spisov bývalej 
komunistickej spravodajskej služby 
UDBA; opakuje svoju výzvu, aby verejné 
orgány umožnili prístup k týmto archívom 
týkajúcim sa bývalých juhoslovanských 
republík a aby tieto dokumenty vrátili 
príslušným vládam, ak o to požiadajú;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 98
Kinga Gál, Andrey Kovatchev, György Schöpflin

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje význam národných rád 
národnostných menšín, ich úlohu v rámci 
integrácie národnostných menšín, 
napríklad pri uplatňovaní individuálnych 
a kolektívnych práv národnostných 
menšín, a vyzýva Srbsko, aby príslušný 
súčasný legislatívny rámec zachovalo, 
harmonizovalo a naďalej rozvíjalo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Lívia Járóka

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje potrebu zintenzívniť 
úsilie v boji proti obchodovaniu s ľuďmi 
a podporuje formalizáciu úloh 
a povinností úradníkov a poskytovateľov 
služieb pri identifikácii obetí a ich 
odkazovaní na primerané služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Bernd Posselt

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Srbsko, aby sa naďalej 
usilovalo o implementáciu legislatívneho 
rámca v súvislosti s menšinami v celej 
krajine a aby sa dôslednejšie zaoberalo 
situáciou Rómov;

13. vyzýva Srbsko, aby účinne 
implementovalo legislatívny rámec 
v súvislosti s menšinami v celej krajine 
a aby sa dôslednejšie zaoberalo situáciou 
Rómov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Davor Ivo Stier, Zdravka Bušić, Dubravka Šuica, Andrej Plenković

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Srbsko, aby sa naďalej 
usilovalo o implementáciu legislatívneho 
rámca v súvislosti s menšinami v celej 
krajine a aby sa dôslednejšie zaoberalo
situáciou Rómov;

13. vyzýva Srbsko, aby zvýšilo úsilie
o implementáciu legislatívneho rámca 
v súvislosti s menšinami v celej krajine; 
zdôrazňuje, že je potrebné dôslednejšie sa 
zaoberať situáciou Rómov; naliehavo 
žiada miestne orgány, aby v plnej miere 
zaviedli do praxe príslušné rozhodnutia 
o používaní menšinových jazykov v 
školstve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Sandra Petrović Jakovina
Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Srbsko, aby sa naďalej 
usilovalo o implementáciu legislatívneho 
rámca v súvislosti s menšinami v celej 
krajine a aby sa dôslednejšie zaoberalo 
situáciou Rómov;

13. vyzýva Srbsko, aby sa naďalej 
usilovalo o implementáciu legislatívneho 
rámca a bilaterálnych a multilaterálnych 
dohôd súvisiacich s obranou práv 
národnostných a etnických menšín v celej 
krajine a aby sa dôslednejšie zaoberalo 
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situáciou Rómov;

Or. hr

Pozmeňujúci návrh 103
Göran Färm

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Srbsko, aby sa naďalej 
usilovalo o implementáciu legislatívneho 
rámca v súvislosti s menšinami v celej 
krajine a aby sa dôslednejšie zaoberalo 
situáciou Rómov;

13. vyzýva Srbsko, aby sa naďalej 
usilovalo o implementáciu legislatívneho 
rámca v súvislosti s menšinami v celej 
krajine a aby sa dôslednejšie zaoberalo 
situáciou Rómok a Rómov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Jelko Kacin

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Srbsko, aby sa naďalej 
usilovalo o implementáciu legislatívneho 
rámca v súvislosti s menšinami v celej 
krajine a aby sa dôslednejšie zaoberalo 
situáciou Rómov;

13. vyzýva Srbsko, aby sa naďalej 
usilovalo o implementáciu legislatívneho 
rámca v súvislosti s menšinami v celej 
krajine a aby sa dôslednejšie zaoberalo 
situáciou Rómov, ktorí naďalej čelia 
ťažkým životným podmienkam, nútenému 
vysťahovávaniu a diskriminácii na 
pracovnom trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Elena Băsescu

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Srbsko, aby sa naďalej 
usilovalo o implementáciu legislatívneho 
rámca v súvislosti s menšinami v celej 
krajine a aby sa dôslednejšie zaoberalo 
situáciou Rómov;

13. vyzýva Srbsko, aby sa naďalej 
usilovalo o implementáciu legislatívneho 
rámca v súvislosti s menšinami v celej 
krajine a aby sa dôslednejšie zaoberalo 
situáciou Rómov; opakuje svoju výzvu, 
aby Európska komisia naďalej dôsledne 
monitorovala úsilie Srbska v tejto oblasti; 
vyzýva srbské miestne orgány, aby 
presadzovali prostredie tolerancie menšín, 
v rámci ktorého by sa pomohlo zabrániť 
ich zastrašovaniu, a aby riadne 
presadzovali práva ako náboženská 
sloboda a právo na vzdelanie 
v materinskom jazyku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Lívia Járóka

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Srbsko, aby sa naďalej 
usilovalo o implementáciu legislatívneho 
rámca v súvislosti s menšinami v celej 
krajine a aby sa dôslednejšie zaoberalo 
situáciou Rómov;

13. vyzýva Srbsko, aby sa naďalej 
usilovalo o implementáciu legislatívneho 
rámca v súvislosti s menšinami v celej 
krajine a aby sa dôslednejšie zaoberalo 
situáciou Rómov; zdôrazňuje, že je 
potrebné dosiahnuť úplnú harmonizáciu 
antidiskriminačných právnych predpisov 
s politikami EÚ a na začleňovanie Rómov 
uplatňovať holistický prístup; ďalej 
poukazuje na potrebu účinného 
monitorovania opatrení v oblasti 
začleňovania, aby bolo možné zmenšiť
rozpory medzi právnymi predpismi a ich 
vykonávaním;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 107
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Srbsko, aby sa naďalej 
usilovalo o implementáciu legislatívneho 
rámca v súvislosti s menšinami v celej 
krajine a aby sa dôslednejšie zaoberalo 
situáciou Rómov;

13. vyzýva Srbsko, aby sa naďalej 
usilovalo o implementáciu legislatívneho 
rámca v súvislosti s menšinami v celej 
krajine a aby sa dôslednejšie zaoberalo 
situáciou Rómov; vyzýva srbské orgány, 
aby poskytovali prístup k bývaniu 
a zdravotníckym službám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyzýva srbské orgány, aby zaistili 
riadne vykonávanie spoločného protokolu 
o menšinách, ktorý v marci 2012 podpísali 
rumunská a srbská vláda; opakuje svoju 
výzvu, aby Európska komisia dôsledne 
monitorovala vykonávanie opatrení podľa 
tohto protokolu srbskými orgánmi; 
konštatuje, že ochrana menšín je 
základným politickým kritériom, ktoré je 
nutné v plnej miere rešpektovať, aby bolo 
možné získať členstvo v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Bernd Posselt
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Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. naliehavo žiada srbské orgány, aby 
zlepšili situáciu menšín, a to najmä vo 
Vojvodine, v novopazarskom Sandžaku 
a v údolí Preševo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Jelko Kacin

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. berie na vedomie prácu na zmene 
trestného zákonníka, i keď konštatuje, že 
v dôsledku prijatých zmien v súkromnom 
sektore naďalej existuje právna neistota; 
pripomína svoje obavy v súvislosti 
s ustanoveniami nového článku 234, ktorý 
odráža podobné problémy ako bývalý 
opakovane kritizovaný článok 359;

14. berie na vedomie prácu na zmene 
trestného zákonníka, i keď konštatuje, že 
v dôsledku prijatých zmien v súkromnom 
sektore naďalej existuje právna neistota; 
pripomína svoje obavy v súvislosti 
s ustanoveniami nového článku 234 
o zneužití zodpovedného postavenia, v 
ktorom sa stále ponecháva priestor pre 
svojvoľnú interpretáciu, a vyzýva na 
okamžité zastavenie trestného stíhania 
vedeného v súkromnom sektore podľa 
článku 359;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Marek Siwiec

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. berie na vedomie prácu na zmene 14. berie na vedomie prácu na zmene 
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trestného zákonníka, i keď konštatuje, že 
v dôsledku prijatých zmien v súkromnom 
sektore naďalej existuje právna neistota; 
pripomína svoje obavy v súvislosti 
s ustanoveniami nového článku 234, ktorý 
odráža podobné problémy ako bývalý 
opakovane kritizovaný článok 359;

trestného zákonníka, i keď konštatuje, že 
v dôsledku prijatých zmien v súkromnom 
sektore naďalej existuje právna neistota; 
pripomína svoje obavy v súvislosti 
s ustanoveniami nového článku 234, ktorý 
odráža podobné problémy ako bývalý 
článok 359 opakovane kritizovaný 
Európskym parlamentom, vrátane 
automatického prekvalifikovania prípadov 
podľa článku 359 na článok 234; 
zdôrazňuje, že ustanovenia nového článku 
234 sa nesmú uplatňovať na vlastníkov 
domácich alebo zahraničných spoločností, 
osoby zastávajúce pozície v zahraničných 
spoločnostiach za hranicami Srbska, ani 
na domácich či zahraničných investorov 
v spoločnostiach, a vyzýva príslušné 
orgány, aby zastavili akékoľvek trestné 
stíhanie týchto osôb; zdôrazňuje, že je 
potrebné ihneď zastaviť neodôvodnené 
konania vedené proti takýmto osobám, 
ktoré ohrozujú vládu práva v krajine 
a zhoršujú právnu neistotu 
podnikateľského prostredia v Srbsku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Eduard Kukan

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. oceňuje prácu nezávislých regulačných 
orgánov, ako sú ombudsman, komisár pre 
informácie verejného významu a iní, a ich 
prínos k zlepšeniu právneho rámca 
a zodpovednosti štátnych inštitúcií;

15. trvá na tom, že štátne inštitúcie musia 
konať transparentným a zodpovedným 
spôsobom; oceňuje prácu nezávislých 
regulačných orgánov, ako sú ombudsman, 
komisár pre informácie verejného významu 
a iní, a uznáva ich prínos k zlepšeniu 
právneho rámca a zodpovednosti štátnych 
inštitúcií;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 113
Jelko Kacin

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. oceňuje prácu nezávislých regulačných 
orgánov, ako sú ombudsman, komisár pre 
informácie verejného významu a iní, a ich 
prínos k zlepšeniu právneho rámca 
a zodpovednosti štátnych inštitúcií;

15. oceňuje prácu nezávislých regulačných 
orgánov, ako sú ombudsman, komisár pre 
informácie verejného významu a iní, a ich 
prínos k zlepšeniu právneho rámca 
a zodpovednosti štátnych inštitúcií; 
naliehavo žiada verejné orgány o to, aby 
systematicky postupovali podľa ich 
odporúčaní a zistení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Tonino Picula
Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. oceňuje prácu nezávislých regulačných 
orgánov, ako sú ombudsman, komisár pre 
informácie verejného významu a iní, a ich 
prínos k zlepšeniu právneho rámca 
a zodpovednosti štátnych inštitúcií;

15. oceňuje prácu nezávislých regulačných 
orgánov, ako sú ombudsman, komisár pre 
informácie verejného významu a iní, a ich 
prínos k zlepšeniu právneho rámca 
a zodpovednosti štátnych inštitúcií; víta 
plodnú spoluprácu medzi Srbskom 
a Medzinárodným trestným tribunálom 
pre bývalú Juhosláviu (ICTY) v Haagu 
ako významný krok na ceste k európskej 
integrácii;

Or. hr

Pozmeňujúci návrh 115
László Tőkés

Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva srbskú vládu, aby umožnila 
výskum bývalých diktátorských režimov, 
aby politicky aj súdne rehabilitovala 
a odškodnila bývalé obete a ich rodiny, 
ktoré v nich trpeli, a to v snahe 
o posilnenie sociálnej súdržnosti 
a zaistenie trvalého mieru a spravodlivosti 
v kontexte procesu európskej integrácie 
Srbska;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
György Schöpflin

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzdvihuje prínosy procesu 
decentralizácie a vyzýva na posilnenie 
kompetencií miestnych orgánov; naďalej 
vyjadruje osobitné znepokojenie 
v súvislosti s právne neistým štatútom 
Vojvodiny a oneskoreným prijatím zákona 
o vlastných zdrojoch Vojvodiny;

16. berie na vedomie pretrvávanie 
centralizujúceho myslenia v Srbsku 
a v tejto súvislosti vyzdvihuje prínosy 
procesu decentralizácie a vyzýva na 
posilnenie kompetencií miestnych orgánov; 
naďalej vyjadruje osobitné znepokojenie 
v súvislosti s právne neistým štatútom 
Vojvodiny a oneskoreným prijatím zákona 
o vlastných zdrojoch Vojvodiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Jelko Kacin

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzdvihuje prínosy procesu 16. vyzdvihuje prínosy procesu 



AM\1009021SK.doc 69/82 PE522.953v01-00

SK

decentralizácie a vyzýva na posilnenie 
kompetencií miestnych orgánov; naďalej 
vyjadruje osobitné znepokojenie 
v súvislosti s právne neistým štatútom 
Vojvodiny a oneskoreným prijatím zákona 
o vlastných zdrojoch Vojvodiny;

decentralizácie a vyzýva na posilnenie 
kompetencií miestnych orgánov; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že Národná rada
pre decentralizáciu je naďalej nečinná; 
naďalej vyjadruje osobitné znepokojenie 
v súvislosti s právne neistým štatútom 
Vojvodiny a oneskoreným prijatím zákona 
o vlastných zdrojoch Vojvodiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Tonino Picula
Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzdvihuje prínosy procesu 
decentralizácie a vyzýva na posilnenie 
kompetencií miestnych orgánov; naďalej 
vyjadruje osobitné znepokojenie 
v súvislosti s právne neistým štatútom 
Vojvodiny a oneskoreným prijatím zákona 
o vlastných zdrojoch Vojvodiny;

16. vyzdvihuje prínosy procesu 
decentralizácie a vyzýva na posilnenie 
kompetencií miestnych orgánov; naďalej 
vyjadruje osobitné znepokojenie 
v súvislosti s právne neistým štatútom 
Vojvodiny a oneskoreným prijatím zákona 
o vlastných zdrojoch Vojvodiny;
zdôrazňuje význam výučby v menšinových 
jazykoch; vyjadruje znepokojenie nad 
možnosťou, že by sa kvôli nadchádzajúcej 
privatizácii médií už nevysielali programy 
v menšinových jazykoch;

Or. hr

Pozmeňujúci návrh 119
Jelko Kacin

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. víta kroky verejných orgánov na 
zlepšenie socioekonomickej situácie 
v údolí Preševo a v Sandžaku, zdôrazňuje 
však, že je potrebné ďalšie úsilie, keďže 
tieto regióny sú naďalej nedostatočne 
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rozvinuté a majú vysokú mieru 
nezamestnanosti; upozorňuje na 
skutočnosť, že menšiny etnických 
Albáncov a Bosniakov sú v miestnej 
správe naďalej nedostatočne zastúpené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Bernd Posselt

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. naliehavo žiada vládu Srbskej 
republiky, aby dôraznejšie podporovala 
hospodársky rozvoj v chudobnejších 
oblastiach krajiny hraničiacich 
s Kosovom, Macedónskom, Čiernou 
Horou a Bosnou a Hercegovinou, vrátane 
lepšej cezhraničnej spolupráce; žiada 
Radu a Komisiu, aby takéto rozvojové 
stratégie dôrazne podporovali;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. víta vnútroštátne právne predpisy 
v oblasti národnostných menšín; vyzýva 
Srbsko, aby pokračovalo v úsilí o ich 
rovnaké, nediskriminačné a proporčné 
vykonávanie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 122
Jelko Kacin

Návrh uznesenia
Odsek 16b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16b. opakuje, že podporuje iniciatívu 
REKOM, a dôrazne nabáda krajiny 
bývalej Juhoslávie, aby vytvorili 
medzivládnu komisiu poverenú 
zisťovaním faktov o obetiach 
a nezvestných z vojen v období rokov 1991 
až 2001;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. znovu pripomína, že pevne podporuje 
liberalizáciu víz pre krajiny západného 
Balkánu ako dôležitý pilier procesu 
európskej integrácie celého regiónu; 
vyzýva členské štáty, aby nezneužívali 
mechanizmus zrušenia víz, ktorý bol 
prijatý v septembri, ale aby sa skôr 
zaoberali problémom falošných žiadateľov 
o azyl, a to prijatím príslušných rámcových 
právnych predpisov; požaduje zároveň
opatrenia na vnútroštátnej úrovni, najmä 
sociálno-hospodárske opatrenia zamerané 
na zraniteľnejšie skupiny;

17. znovu pripomína, že pevne podporuje 
liberalizáciu víz pre krajiny západného 
Balkánu ako dôležitý pilier procesu 
európskej integrácie celého regiónu; 
vyzýva členské štáty, aby nezneužívali 
mechanizmus zrušenia víz, ktorý bol 
prijatý v septembri, ale aby sa skôr 
zaoberali problémom falošných žiadateľov 
o azyl, a to prijatím príslušných rámcových 
právnych predpisov; zároveň odsudzuje 
obmedzenie cestovania Rómov a iných 
neúspešných žiadateľov o azyl 
v členských štátoch EÚ a ich trestné 
stíhanie po návrate; požaduje opatrenia na 
vnútroštátnej úrovni, najmä sociálno-
hospodárske opatrenia zamerané na 
zraniteľnejšie skupiny;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Inese Vaidere

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva srbské orgány, aby uskutočnili
odkladané štrukturálne hospodárske 
reformy s cieľom zlepšiť investičné 
prostredie, bojovať proti vysokej miere 
nezamestnanosti a chudobe a uskutočniť 
fiškálnu konsolidáciu a dôchodkovú 
reformu; zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné odstrániť administratívne 
prekážky brániace podnikaniu, a poukazuje 
na význam urýchlenej reštrukturalizácie 
verejných podnikov; 

18. zdôrazňuje, že je naliehavo potrebná 
dôkladnejšie fiškálna konsolidácia; 
naliehavo žiada srbské orgány, aby
obmedzili mzdové náklady verejného 
sektora a dotácie a posilnili výber daní; 
zdôrazňuje, že rozsiahlymi štrukturálnymi
reformami by sa mala podporovať 
fiškálna konsolidácia, a preto nabáda 
vládu, aby uskutočnila odkladané 
štrukturálne hospodárske reformy s cieľom 
zlepšiť investičné prostredie, bojovať proti 
vysokej miere nezamestnanosti a chudobe 
a uskutočniť dôchodkovú reformu; 
zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné 
odstrániť administratívne prekážky 
brániace podnikaniu, a poukazuje na 
význam urýchlenej reštrukturalizácie 
verejných podnikov v záujme zníženia 
strát a prítomnosti štátu v hospodárstve; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Tonino Picula
Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva srbské orgány, aby uskutočnili 
odkladané štrukturálne hospodárske 
reformy s cieľom zlepšiť investičné 
prostredie, bojovať proti vysokej miere 
nezamestnanosti a chudobe a uskutočniť 

18. vyzýva srbské orgány, aby uplatňovali 
zodpovednú fiškálnu politiku; vyzýva 
srbské orgány, aby uskutočnili odkladané 
štrukturálne hospodárske reformy, 
napríklad novelizovali zákon o plánovaní 
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fiškálnu konsolidáciu a dôchodkovú 
reformu; zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné odstrániť administratívne 
prekážky brániace podnikaniu, a poukazuje 
na význam urýchlenej reštrukturalizácie 
verejných podnikov;

a výstavbe, s cieľom zlepšiť investičné 
prostredie, bojovať proti vysokej miere 
nezamestnanosti a chudobe a uskutočniť 
fiškálnu konsolidáciu a dôchodkovú 
reformu; zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné odstrániť administratívne 
prekážky brániace podnikaniu, a poukazuje 
na význam urýchlenej reštrukturalizácie 
verejných podnikov;

Or. hr

Pozmeňujúci návrh 126
Nadezhda Neynsky

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva srbské orgány, aby uskutočnili 
odkladané štrukturálne hospodárske 
reformy s cieľom zlepšiť investičné 
prostredie, bojovať proti vysokej miere 
nezamestnanosti a chudobe a uskutočniť 
fiškálnu konsolidáciu a dôchodkovú 
reformu; zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné odstrániť administratívne 
prekážky brániace podnikaniu, a poukazuje 
na význam urýchlenej reštrukturalizácie 
verejných podnikov;

18. vyzýva srbské orgány, aby uskutočnili 
odkladané štrukturálne hospodárske 
reformy s cieľom zlepšiť investičné 
a podnikateľské prostredie, naďalej 
podporovať rozšírenie počtu malých 
a stredných podnikov, bojovať proti 
vysokej miere nezamestnanosti a chudobe, 
predovšetkým v regiónoch osídlených 
najmä národnostnými menšinami,
a uskutočniť fiškálnu konsolidáciu 
a dôchodkovú reformu; zdôrazňuje, že je 
naliehavo potrebné odstrániť 
administratívne prekážky brániace 
podnikaniu, a poukazuje na význam 
urýchlenej reštrukturalizácie verejných 
podnikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Maria Eleni Koppa

Návrh uznesenia
Odsek 18
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva srbské orgány, aby uskutočnili 
odkladané štrukturálne hospodárske 
reformy s cieľom zlepšiť investičné 
prostredie, bojovať proti vysokej miere 
nezamestnanosti a chudobe a uskutočniť 
fiškálnu konsolidáciu a dôchodkovú 
reformu; zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné odstrániť administratívne 
prekážky brániace podnikaniu, a poukazuje 
na význam urýchlenej reštrukturalizácie 
verejných podnikov;

18. vyzýva srbské orgány, aby uskutočnili 
odkladané štrukturálne hospodárske 
reformy s cieľom zlepšiť investičné 
prostredie, bojovať proti vysokej miere 
nezamestnanosti a chudobe a uskutočniť 
fiškálnu konsolidáciu a dôchodkovú 
reformu s cieľom dosiahnuť udržateľné 
dôchodkové systémy; zdôrazňuje, že je 
naliehavo potrebné odstrániť 
administratívne prekážky brániace 
podnikaniu, a poukazuje na význam 
urýchlenej reštrukturalizácie verejných 
podnikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
György Schöpflin

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva srbské orgány, aby uskutočnili 
odkladané štrukturálne hospodárske 
reformy s cieľom zlepšiť investičné 
prostredie, bojovať proti vysokej miere 
nezamestnanosti a chudobe a uskutočniť 
fiškálnu konsolidáciu a dôchodkovú 
reformu; zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné odstrániť administratívne 
prekážky brániace podnikaniu, a poukazuje 
na význam urýchlenej reštrukturalizácie 
verejných podnikov;

18. vyzýva srbské orgány, aby uskutočnili 
odkladané štrukturálne hospodárske 
reformy s cieľom zlepšiť investičné 
prostredie, bojovať proti vysokej miere 
nezamestnanosti a chudobe a uskutočniť 
fiškálnu konsolidáciu a dôchodkovú 
reformu; zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné odstrániť administratívne 
prekážky brániace podnikaniu, a poukazuje 
na význam urýchlenej reštrukturalizácie 
verejných podnikov; preto vyzýva srbské 
orgány, aby zlepšovali plnohodnotne 
fungujúce trhové hospodárstvo, budovali 
pevný daňový základ a rozvíjali stratégiu 
boja proti chudobe ako kľúčové prvky 
zaisťovania toho, aby bolo pristúpenie 
Srbska k EÚ reálne; takisto konštatuje, že 
úspešným zavedením a uskutočňovaním
štrukturálnych hospodárskych reforiem sa 
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zníži vysoká mieru emigrácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Jelko Kacin

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva srbské orgány, aby uskutočnili 
odkladané štrukturálne hospodárske 
reformy s cieľom zlepšiť investičné 
prostredie, bojovať proti vysokej miere 
nezamestnanosti a chudobe a uskutočniť 
fiškálnu konsolidáciu a dôchodkovú 
reformu; zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné odstrániť administratívne 
prekážky brániace podnikaniu, a poukazuje 
na význam urýchlenej reštrukturalizácie 
verejných podnikov;

18. vyzýva srbské orgány, aby uskutočnili 
odkladané štrukturálne hospodárske 
reformy s cieľom zlepšiť investičné 
prostredie, bojovať proti vysokej miere 
nezamestnanosti a chudobe a uskutočniť 
fiškálnu konsolidáciu a dôchodkovú 
reformu; zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné odstrániť administratívne 
prekážky brániace podnikaniu, a poukazuje 
na význam urýchlenej reštrukturalizácie 
verejných podnikov; naliehavo žiada 
srbské orgány, aby uskutočňovali 
konzultácie s občianskou spoločnosťou 
a podnikateľským prostredím a zahrnuli 
ich do pracovných skupín na prípravu 
nových právnych predpisov; naliehavo 
žiada srbské orgány, aby obnovili 
podnikateľskú dôveru regulačnými 
a právnymi reformami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Marek Siwiec

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva srbské orgány, aby uskutočnili 
odkladané štrukturálne hospodárske 

18. vyzýva srbské orgány, aby uskutočnili 
odkladané štrukturálne hospodárske 
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reformy s cieľom zlepšiť investičné 
prostredie, bojovať proti vysokej miere 
nezamestnanosti a chudobe a uskutočniť 
fiškálnu konsolidáciu a dôchodkovú 
reformu; zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné odstrániť administratívne 
prekážky brániace podnikaniu, a poukazuje 
na význam urýchlenej reštrukturalizácie 
verejných podnikov;

reformy s cieľom zlepšiť investičné 
prostredie, bojovať proti vysokej miere 
nezamestnanosti a chudobe a uskutočniť 
fiškálnu konsolidáciu a dôchodkovú 
reformu; zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné odstrániť administratívne 
prekážky brániace podnikaniu, a poukazuje 
na význam urýchlenej reštrukturalizácie 
verejných podnikov; naliehavo žiada 
srbské orgány, aby obnovili 
podnikateľskú dôveru regulačnými 
a právnymi reformami a pritom 
skoncovali so systematickými útokmi na 
podnikateľské prostredie zneužívaním 
článku 234 trestného zákonníka, ktoré 
oslabujú podnikateľskú a investičnú 
dôveru voči Srbsku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Takis Hadjigeorgiou

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje, že je nutné vyvinúť viac 
úsilia na uľahčenie procesu vytvárania 
malých a stredných podnikov; zdôrazňuje 
tiež, že je potrebné uviesť právny rámec 
v oblasti pracovných a odborových práv 
do súladu s dohovormi MOP, zlepšiť 
individuálne a kolektívne práva 
pracovníkov a presadzovať kolektívne 
pracovné dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Jelko Kacin
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Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. víta doterajšiu prácu Reštitučnej 
agentúry; podporuje naturálnu reštitúciu 
všade tam, kde je považovaná za možnú; 
víta rozhodnutie ministerstva 
hospodárstva vypracovať úplný zoznam 
verejného a štátneho majetku, a tak 
skoncovať s jeho nelegálnym získavaním 
súkromnými subjektmi; zdôrazňuje, že 
podrobný zoznam verejného a štátneho 
majetku je naďalej zásadne dôležitý pre 
úspech v boji proti systémovej korupcii, 
keďže sú veľké rozpory medzi skutočným 
a oficiálne zaznamenaným štátnym 
a verejným majetkom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje, že Srbsko aj ostatné 
krajiny regiónu budú v nadchádzajúcich
rokoch musieť zaviesť environmentálne 
normy EÚ a prijať ciele v oblasti 
znižovania emisií skleníkových plynov 
rovnako, ako už prijali ciele v oblasti 
energie z obnoviteľných zdrojov do roku 
2020; konštatuje, že v energetickej 
stratégii Energetického spoločenstva 
prijatej v roku 2012 Srbsko uvádza plány 
na zvýšenie objemu výroby elektrickej 
energie z uhlia vo veľkých spaľovacích 
elektrárňach, a pripomína, že to je 
v rozpore s plánovaným znižovaním emisií 
skleníkových plynov; v tomto smere 
vyzýva srbské orgány, aby prijali 
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energetickú politiku v súlade s cieľmi EÚ 
a najmä aby využili nedávne rozhodnutie 
Európskej banky pre obnovu a rozvoj 
(EBOR) financovať projekt za 
75 miliónov EUR určený na poskytnutie 
úverových liniek miestnym bankám na 
západnom Balkáne, aby mohli tieto 
prostriedky požičiavať ďalej súkromným 
osobám a obciam na účely investícií do 
energetickej účinnosti a obnoviteľných 
zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Jelko Kacin

Návrh uznesenia
Odsek 18b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným pokrokom 
a pretrvávajúcimi zdržaniami v oblasti 
praktického uplatňovania rámca pre 
obnoviteľné zdroje energie; konštatuje, že 
Srbsko zaostáva za inými krajinami 
žiadajúcimi o členstvo v EÚ v oblasti 
využívania obnoviteľných zdrojov energie 
a vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa 
nesplnia ciele Srbska v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie na rok 
2020; zdôrazňuje, že je potrebná 
transparentnosť v oblasti vládnych 
konzultačných procesov, a vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že srbské orgány 
nezohľadnili názory medzinárodných 
finančných inštitúcií pri prijímaní dohody
o nákupe energie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 135
Takis Hadjigeorgiou

Návrh uznesenia
Odsek 18b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. vyzýva verejné orgány, aby vyvinuli 
maximálne úsilie o minimalizáciu 
nepriaznivých dôsledkov hospodárskej 
politiky, napríklad chudoby, 
nezamestnanosti či sociálneho vylúčenia, 
ale taktiež aby riešili ich prvotné príčiny 
a bojovali proti nim, a aby presadzovali 
rozvoj;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 18b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. v tomto smere vyjadruje poľutovanie 
nad nedostatočným pokrokom 
a pretrvávajúcim meškaním v oblasti 
uplatňovania rámca pre obnoviteľné 
zdroje energie; konštatuje, že Srbsko 
zaostáva za inými krajinami, ktoré žiadajú 
o vstup do EÚ, v oblasti využívania 
obnoviteľných zdrojov energie,
a vyjadruje obavu z nesplnenia cieľov 
Srbska v oblasti obnoviteľných zdrojov 
energie určených na rok 2020; 
zdôrazňuje, že je potrebná 
transparentnosť v oblasti vládnych 
konzultačných procesov, a vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že srbské orgány 
nezohľadnili názory medzinárodných 
finančných inštitúcií pri prijímaní dohody 
o nákupe energie; vyzýva na zverejnenie 
cien dovážanej energie Energetickou 
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agentúrou Srbskej republiky (AERS);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Jelko Kacin

Návrh uznesenia
Odsek 18c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18c. víta spoluprácu Srbska 
s Medzinárodným trestným tribunálom 
pre bývalú Juhosláviu, ktorá viedla 
k odovzdaniu všetkých osôb podozrivých 
zo spáchania vojnových zločinov 
haagskemu tribunálu na súdne konanie; 
nabáda na ďalšiu spoluprácu 
s tribunálom a inými bývalými 
juhoslovanskými republikami s cieľom 
priniesť obetiam a ich rodinám 
spravodlivosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 18c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18c. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v oblastiach životného prostredia a zmeny 
klímy sa dosiahol príliš malý pokrok, 
a vyzýva srbské orgány, aby urýchlene 
prijali komplexnú klimatickú stratégiu 
v súlade s cieľmi EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 139
Jelko Kacin

Návrh uznesenia
Odsek 18d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18d. vyzýva vládu, aby prevzala 
odporúčania, ktoré obsahuje záverečná 
správa OBSE/ODIHR o parlamentných, 
miestnych a predčasných prezidentských 
voľbách konaných v máji 2012, keďže 
podľa medzinárodných noriem by sa 
zmeny volebného práva mali 
uskutočňovať dlho pred akýmkoľvek 
vyhlásením volieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 18d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18d. naliehavo žiada srbské orgány, aby 
zlepšili politiky ochrany spotrebiteľa, 
predovšetkým v oblasti všeobecných zásad 
bezpečnosti potravín a vytvorenia 
národného referenčného laboratória; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že zákon 
o geneticky modifikovaných organizmoch 
ešte stále nebol uvedený do súladu 
s právnymi predpismi EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Jelko Kacin
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Návrh uznesenia
Odsek 18e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18e. naďalej podporuje osobitnú 
vyšetrovaciu pracovnú skupinu vytvorenú 
na základe správy Parlamentného 
zhromaždenia Rady Európy z decembra 
2010 a berie na vedomie pokrok 
dosiahnutý v rámci jej práce; vyzýva 
srbské orgány, ako aj kosovské orgány 
a orgány susedných krajín, aby s touto 
pracovnou skupinou naďalej plne 
spolupracovali a podporovali ju;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Jelko Kacin

Návrh uznesenia
Odsek 18f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18f. podporuje kampaň orgánov mesta 
Belehrad na získanie titulu Európske 
hlavné mesto kultúry 2020 pre Belehrad 
a podporuje súvisiace projekty zamerané 
na kultúrne zblíženie Belehradu a Srbska 
s EÚ, a to najmä pokiaľ ide 
o medzietnické spolužitie, multikultúrne 
porozumenie a medzináboženský dialóg;

Or. en


