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Τροπολογία 1
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση του 
Συμβουλίου 2008/213/ΕΚ της 18ης 
Φεβρουαρίου 2008, για τις αρχές, τις 
προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που
περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή 
Εταιρική Σχέση με τη Σερβία, και για την 
κατάργηση της απόφασης 2006/56/ΕΚ,

- έχοντας υπόψη την απόφαση του 
Συμβουλίου 2008/213/ΕΚ της 18ης 
Φεβρουαρίου 2008 για τις αρχές, τις 
προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που
περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή εταιρική 
σχέση με τη Σερβία,
συμπεριλαμβανομένου του 
Κοσσυφοπεδίου, όπως ορίζεται από την 
απόφαση 1244 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 
10ης Ιουνίου 199,9 και για την κατάργηση 
της απόφασης 2006/56/ΕΚ,

Or. en

Τροπολογία 2
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την απόφαση του 
Συμβουλίου 2011/361/ΚΕΠΠΑ της 20ης 
Δεκεμβρίου 2010 για την υπογραφή και 
τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Δημοκρατίας της Σερβίας σχετικά με τη 
θέσπιση πλαισίου για τη συμμετοχή της 
Δημοκρατίας της Σερβίας στις 
επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 3
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα 
συμπεράσματα της Προεδρίας που 
εκδόθηκαν μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
της Θεσσαλονίκης της 19ης και 20ής 
Ιουνίου 2003, ανελήφθη η δέσμευση 
απέναντι σε όλα τα κράτη των Δυτικών 
Βαλκανίων ότι θα ενταχθούν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ευθύς μόλις 
εκπληρώσουν τα καθορισμένα κριτήρια,
και ότι η δέσμευση αυτή ανανεώθηκε με τη 
συναίνεση που εγκρίθηκε σχετικά με τη 
διεύρυνση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου 2006 και με 
τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 
25ης Οκτωβρίου 2010,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα 
Συμπεράσματα της Προεδρίας που 
εκδόθηκαν μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
της Θεσσαλονίκης της 19ης και 20ής 
Ιουνίου 2003, ανελήφθη η ρητή δέσμευση 
απέναντι σε όλα τα κράτη των Δυτικών 
Βαλκανίων ότι θα ενταχθούν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύς μόλις 
εκπληρώσουν τα καθορισμένα κριτήρια,
και ότι η δέσμευση αυτή ανανεώθηκε με τη 
συναίνεση που εγκρίθηκε σχετικά με τη 
διεύρυνση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου 2006, με τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης 
Οκτωβρίου 2010 και από τη διάσκεψη 
υπουργών ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων της 
2ης Ιουνίου 2010,

Or. en

Τροπολογία 4
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A a. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως 
επισημαίνεται και στα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 9ης 
Δεκεμβρίου 2011, η Σερβία έχει 
σημειώσει σημαντική πρόοδο για την 
εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουίου της Κοπεγχάγης 
και των απαιτήσεων της Διαδικασίας 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τη σύλληψη 
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των τελευταίων δύο φυγάδων η Σερβία 
έχει φθάσει σε πλήρως ικανοποιητικό 
επίπεδο ως προς τη συνεργασία της με το 
ΔΠΔΓ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση 
την πρόοδο αυτή, η Επιτροπή πρότεινε να 
αναγνωρίσει το Συμβούλιο καθεστώς 
υποψήφιας χώρας στη Σερβία,

Or. en

Τροπολογία 5
Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A a. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
στη γνωμοδότησή τής της 12ης 
Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την αίτηση 
προσχώρησης της Σερβίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση συστήνει να 
αναγνωρισθεί σπό το Συμβούλιο 
καθεστώς υποψήφιας χώρας στη Σερβία,

Or. en

Τροπολογία 6
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A a. εκτιμώντας ότι οι εποικοδομητικές 
προσεγγίσεις για περιφερειακή 
συνεργασία και σχέσεις καλής γειτονίας 
αποτελούν κεφαλαιώδη στοιχεία της 
Διαδικασίας Σταθεροποίησης και 
Σύνδεσης·

Or. en
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Τροπολογία 7
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A β. εκτιμώντας πως η Σερβία είναι σε 
θέση να καταστεί σημαντικός παράγων 
για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της 
σταθερότητας στην περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 8
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A β. εκτιμώντας ότι τα διμερή ζητήματα 
δεν πρέπει να αποτελούν εμπόδιο και να 
χρησιμοποιούνται ως τέτοιο στη 
διαδικασία προσχώρησης, αλλά πρέπει να 
αντιμετωπίζονται το νωρίτερο δυνατόν με 
εποικοδομητικό πνεύμα, λαμβάνοντας 
υπόψη το σύνολο των συμφερόντων και 
αξιών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 9
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειώσει η Σερβία στη διαδικασία
μεταρρύθμισης· επισημαίνει ότι το 
Συμβούλιο ανέβαλε την απόφαση σχετικά 
με τη σύσταση της Επιτροπής για την 
αναγνώριση καθεστώτος υποψήφιας χώρας 
στη Σερβία· καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αναγνωρίσει στη Σερβία 
καθεστώς υποψήφιας χώρας στην προσεχή 
συνεδρίαση του Μαρτίου, υπό τον όρο ότι 
οι αρχές της Σερβίας πληρούν τις 
προϋποθέσεις, όπως υπογραμμίστηκε στη 
σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου 2011·
καλεί τις αρχές της Σερβίας να κάνουν 
χρήση του χρονικού αυτού διαστήματος 
για να επιδοθούν ενεργά σε διάλογο με την 
Πρίστινα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή 
των επιτευχθεισών συμφωνιών και την 
εξεύρεση διακανονισμού που θα 
επιτρέψει την πλήρη συμμετοχή του 
Κοσσυφοπεδίου στην περιφερειακή 
συνεργασία, περιλαμβανομένου του 
εμπορίου· εκτιμά ότι, υπό την 
προϋπόθεση ότι η βασική προτεραιότητα 
που τονίζει η Επιτροπή στη γνωμοδότησή 
της πληρούται και ότι η διαδικασία 
μεταρρύθμισης συνεχίζεται, οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με τη Σερβία θα πρέπει 
να αρχίσουν το συντομότερο, έτσι ώστε 
να καταδειχθεί η δέσμευση της ΕΕ για 
την ενωσιακή προοπτική της χώρας· 
υπενθυμίζει ότι η περαιτέρω πρόοδος της 
Σερβίας στο πλαίσιο της διεργασίας 
ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης εξαρτάται 
από την πρόοδο ως προς την εξασφάλιση 
των κριτηρίων της Κοπεγχάγης και 
συγκεκριμένα από τη διαφύλαξη του 
κράτους δικαίου, τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη 
βελτίωση της λειτουργίας της οικονομίας 
της αγοράς· χαιρετίζει την πρόοδο που 
έχει σημειωθεί ως προς την κύρωση της 
Συμφωνίας Σταθεροποίησης και 
Σύνδεσης και ζητεί από τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη 

1. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειώσει η Σερβία στη διαδικασία
μεταρρύθμισης και εκφράζει δυσαρέσκεια 
για το γεγονός ότι το Συμβούλιο ανέβαλε 
την απόφαση σχετικά με τη σύσταση της 
Επιτροπής για την αναγνώριση 
καθεστώτος υποψήφιας χώρας στη Σερβία·
επισημαίνει ότι η απόφαση αυτή 
προκάλεσε δικαιολογημένη δυσαρέσκεια 
σε σημαντικό μέρος της κοινής γνώμης, 
κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει 
αρνητικά τις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις 
της χώρας και, κατά συνέπεια,τη 
σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή· 
καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
αναγνωρίσει στη Σερβία καθεστώς 
υποψήφιας χώρας στην προσεχή 
συνεδρίαση του Μαρτίου, υπό τον όρο ότι 
οι αρχές της Σερβίας πληρούν τις 
προϋποθέσεις, όπως υπογραμμίστηκε στη 
σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου 2011·
υπενθυμίζει ότι οι προϋποθέσεις αυτές 
απαιτούν ενεργό συμμετοχή στον διάλογο 
με την Πρίστινα με τη διαμεσολάβηση της 
ΕΕ, καλή τη πίστει εφαρμογή των 
συμφωνιών που έχουν επιτευχθεί εν 
προκειμένω, μία συμφωνία για
περιφερειακή συνεργασία χωρίς 
αποκλεισμούς, καθώς και ενεργό 
συνεργασία κατά την εκτέλεση των 
εντολών της EULEX και της KFOR·



PE480.653v01-00 8/143 AM\890151EL.doc

EL

διαδικασία κύρωσης χωρίς χρονοτριβή·

Or. en

Τροπολογία 10
Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειώσει η Σερβία στη διαδικασία
μεταρρύθμισης· επισημαίνει ότι το 
Συμβούλιο ανέβαλε την απόφαση σχετικά 
με τη σύσταση της Επιτροπής για την 
αναγνώριση καθεστώτος υποψήφιας χώρας 
στη Σερβία· καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αναγνωρίσει στη Σερβία 
καθεστώς υποψήφιας χώρας στην προσεχή 
συνεδρίαση του Μαρτίου, υπό τον όρο ότι 
οι αρχές της Σερβίας πληρούν τις 
προϋποθέσεις, όπως υπογραμμίστηκε στη 
σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου 2011·
καλεί τις αρχές της Σερβίας να κάνουν 
χρήση του χρονικού αυτού διαστήματος 
για να επιδοθούν ενεργά σε διάλογο με την 
Πρίστινα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή 
των επιτευχθεισών συμφωνιών και την 
εξεύρεση διακανονισμού που θα επιτρέψει 
την πλήρη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου 
στην περιφερειακή συνεργασία, 
περιλαμβανομένου του εμπορίου· εκτιμά 
ότι, υπό την προϋπόθεση ότι η βασική 
προτεραιότητα που τονίζει η Επιτροπή στη 
γνωμοδότησή της πληρούται και ότι η 
διαδικασία μεταρρύθμισης συνεχίζεται, οι 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Σερβία 
θα πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο, 
έτσι ώστε να καταδειχθεί η δέσμευση της 
ΕΕ για την ενωσιακή προοπτική της 
χώρας· υπενθυμίζει ότι η περαιτέρω 
πρόοδος της Σερβίας στο πλαίσιο της 
διεργασίας ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης 
εξαρτάται από την πρόοδο ως προς την 

1. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειώσει η Σερβία στη διαδικασία
μεταρρύθμισης·εκφράζει δυσαρέσκεια για 
το γεγονός ότι το Συμβούλιο ανέβαλε την 
απόφαση σχετικά με τη σύσταση της 
Επιτροπής για την αναγνώριση 
καθεστώτος υποψήφιας χώρας στη Σερβία·
επισημαίνει ότι η απόφαση του 
Συμβουλίου να μην αναγνωρίσει 
καθεστώς υποψήφιας χώρας στη Σερβία 
προκάλεσε πολιτική κρίση στη χώρα και
καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
αναγνωρίσει στη Σερβία καθεστώς 
υποψήφιας χώρας στην προσεχή 
συνεδρίαση του Μαρτίου· καλεί τις αρχές 
της Σερβίας να κάνουν χρήση του 
χρονικού αυτού διαστήματος για να
συνεχίσουν ενεργά το διάλογο με την 
Πρίστινα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή 
των επιτευχθεισών συμφωνιών και την 
εξεύρεση διακανονισμού που θα επιτρέψει 
την πλήρη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου 
στην περιφερειακή συνεργασία, 
περιλαμβανομένου του εμπορίου·
χαιρετίζει τις τρέχουσες συνεχιζόμενες 
προσπάθειες της κυβέρνησης για ένταξη 
στην ΕΕ και εκτιμά ότι, υπό την 
προϋπόθεση ότι η βασική προτεραιότητα 
που τονίζει η Επιτροπή στη γνωμοδότησή 
της πληρούται και ότι η διαδικασία 
μεταρρύθμισης συνεχίζεται, οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με τη Σερβία θα πρέπει 
να αρχίσουν το συντομότερο, έτσι ώστε να 
καταδειχθεί η δέσμευση της ΕΕ για την 
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εξασφάλιση των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης και συγκεκριμένα από τη 
διαφύλαξη του κράτους δικαίου, τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και τη βελτίωση της λειτουργίας της 
οικονομίας της αγοράς· χαιρετίζει την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την 
κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης 
και Σύνδεσης και ζητεί από τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη 
διαδικασία κύρωσης χωρίς χρονοτριβή·

ενωσιακή προοπτική της χώρας·
υπενθυμίζει ότι η περαιτέρω πρόοδος της 
Σερβίας στο πλαίσιο της διεργασίας 
ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης εξαρτάται από 
την πρόοδο ως προς την εξασφάλιση των 
κριτηρίων της Κοπεγχάγης και 
συγκεκριμένα από τη διαφύλαξη του 
κράτους δικαίου, τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη βελτίωση 
της λειτουργίας της οικονομίας της 
αγοράς· χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί ως προς την κύρωση της 
Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης 
και ζητεί από τα υπόλοιπα κράτη μέλη να 
ολοκληρώσουν τη διαδικασία κύρωσης 
χωρίς χρονοτριβή·

Or. en

Τροπολογία 11
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειώσει η Σερβία στη διαδικασία
μεταρρύθμισης· επισημαίνει ότι το 
Συμβούλιο ανέβαλε την απόφαση σχετικά 
με τη σύσταση της Επιτροπής για την 
αναγνώριση καθεστώτος υποψήφιας χώρας 
στη Σερβία· καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αναγνωρίσει στη Σερβία 
καθεστώς υποψήφιας χώρας στην 
προσεχή συνεδρίαση του Μαρτίου, υπό 
τον όρο ότι οι αρχές της Σερβίας πληρούν
τις προϋποθέσεις, όπως υπογραμμίστηκε
στη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου 
2011· καλεί τις αρχές της Σερβίας να 
κάνουν χρήση του χρονικού αυτού 
διαστήματος για να επιδοθούν ενεργά σε 
διάλογο με την Πρίστινα, με στόχο την 
πλήρη εφαρμογή των επιτευχθεισών 
συμφωνιών και την εξεύρεση 

1. χαιρετίζει τις προσπάθειες που 
καταβάλλει ο σερβικός λαός και την 
πρόοδο που έχει σημειώσει η Σερβία στη 
διαδικασία μεταρρύθμισης· εκφράζει τη 
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 
Συμβούλιο ανέβαλε την απόφαση σχετικά 
με τη σύσταση της Επιτροπής για την 
αναγνώριση καθεστώτος υποψήφιας χώρας 
στη Σερβία· ευελπιστεί ότι οι αρχές της 
Σερβίας θα θέσουν σε εφαρμογή όλα τα 
μέτρα που απαιτούνται για την 
ικανοποίηση των προϋποθέσεων που 
καθορίστηκαν στη σύνοδο κορυφής του 
Δεκεμβρίου 2011· καλεί τις αρχές της 
Σερβίας να κάνουν χρήση του χρονικού 
αυτού διαστήματος για να επιδοθούν 
ενεργά σε διάλογο με την Πρίστινα, με 
στόχο την πλήρη εφαρμογή των 
επιτευχθεισών συμφωνιών και την 
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διακανονισμού που θα επιτρέψει την 
πλήρη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου 
στην περιφερειακή συνεργασία, 
περιλαμβανομένου του εμπορίου· εκτιμά 
ότι, υπό την προϋπόθεση ότι η βασική 
προτεραιότητα που τονίζει η Επιτροπή 
στη γνωμοδότησή της πληρούται και ότι 
η διαδικασία μεταρρύθμισης συνεχίζεται, 
οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη 
Σερβία θα πρέπει να αρχίσουν το 
συντομότερο, έτσι ώστε να καταδειχθεί η 
δέσμευση της ΕΕ για την ενωσιακή 
προοπτική της χώρας· υπενθυμίζει ότι η 
περαιτέρω πρόοδος της Σερβίας στο 
πλαίσιο της διεργασίας ευρωπαϊκής 
ενσωμάτωσης εξαρτάται από την πρόοδο 
ως προς την εξασφάλιση των κριτηρίων 
της Κοπεγχάγης και συγκεκριμένα από τη 
διαφύλαξη του κράτους δικαίου, τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και τη βελτίωση της λειτουργίας της 
οικονομίας της αγοράς· χαιρετίζει την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την 
κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης 
και Σύνδεσης και ζητεί από τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη
διαδικασία κύρωσης χωρίς χρονοτριβή·

εξεύρεση διακανονισμού που θα επιτρέψει 
την πλήρη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου 
στην περιφερειακή συνεργασία, 
περιλαμβανομένου του εμπορίου· εκτιμά 
ωστόσο ότι είναι ακόμη πρόωρο να 
αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις 
με τη Σερβία, και ζητεί να σταθμιστεί 
προσεκτικά η δέσμευση της ΕΕ για την 
ενωσιακή προοπτική της χώρας· 
υπενθυμίζει ότι η περαιτέρω πρόοδος της 
Σερβίας στο πλαίσιο της διεργασίας 
ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης εξαρτάται από 
την πρόοδο ως προς την εξασφάλιση των 
κριτηρίων της Κοπεγχάγης και 
συγκεκριμένα από τη διαφύλαξη του 
κράτους δικαίου, τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη βελτίωση 
της λειτουργίας της οικονομίας της 
αγοράς· λαμβάνει υπόψη την πρόοδο που 
έχει σημειωθεί ως προς την κύρωση της 
Συμφωνίας Σταθεροποίησης·

Or. it

Τροπολογία 12
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειώσει η Σερβία στη διαδικασία 
μεταρρύθμισης· επισημαίνει ότι το 
Συμβούλιο ανέβαλε την απόφαση σχετικά 
με τη σύσταση της Επιτροπής για την 
αναγνώριση καθεστώτος υποψήφιας χώρας 
στη Σερβία· καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αναγνωρίσει στη Σερβία 

1. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειώσει η Σερβία στη διαδικασία 
μεταρρύθμισης· επισημαίνει ότι το 
Συμβούλιο ανέβαλε την απόφαση σχετικά 
με τη σύσταση της Επιτροπής για την 
αναγνώριση καθεστώτος υποψήφιας χώρας 
στη Σερβία μέχρι το Φεβρουάριο του
2012· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
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καθεστώς υποψήφιας χώρας στην προσεχή 
συνεδρίαση του Μαρτίου, υπό τον όρο ότι 
οι αρχές της Σερβίας πληρούν τις 
προϋποθέσεις, όπως υπογραμμίστηκε στη 
σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου 2011·
καλεί τις αρχές της Σερβίας να κάνουν 
χρήση του χρονικού αυτού διαστήματος 
για να επιδοθούν ενεργά σε διάλογο με την 
Πρίστινα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή 
των επιτευχθεισών συμφωνιών και την 
εξεύρεση διακανονισμού που θα επιτρέψει 
την πλήρη συμμετοχή του 
Κοσσυφοπεδίου στην περιφερειακή 
συνεργασία, περιλαμβανομένου του 
εμπορίου· εκτιμά ότι, υπό την προϋπόθεση 
ότι η βασική προτεραιότητα που τονίζει η 
Επιτροπή στη γνωμοδότησή της πληρούται 
και ότι η διαδικασία μεταρρύθμισης 
συνεχίζεται, οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με τη Σερβία θα πρέπει 
να αρχίσουν το συντομότερο, έτσι ώστε να 
καταδειχθεί η δέσμευση της ΕΕ για την 
ενωσιακή προοπτική της χώρας·
υπενθυμίζει ότι η περαιτέρω πρόοδος της 
Σερβίας στο πλαίσιο της διεργασίας 
ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης εξαρτάται από
την πρόοδο ως προς την εξασφάλιση των 
κριτηρίων της Κοπεγχάγης και 
συγκεκριμένα από τη διαφύλαξη του 
κράτους δικαίου, τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη βελτίωση 
της λειτουργίας της οικονομίας της 
αγοράς· χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί ως προς την κύρωση της 
Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης
και ζητεί από τα υπόλοιπα κράτη μέλη να 
ολοκληρώσουν τη διαδικασία κύρωσης 
χωρίς χρονοτριβή·

αναγνωρίσει στη Σερβία καθεστώς 
υποψήφιας χώρας στην προσεχή 
συνεδρίαση του Μαρτίου, υπό τον όρο ότι 
οι αρχές της Σερβίας πληρούν τις 
προϋποθέσεις, όπως υπογραμμίστηκε στη 
σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου 2011·
καλεί τις αρχές της Σερβίας να κάνουν 
χρήση του χρονικού αυτού διαστήματος 
για να επιδοθούν ενεργά σε διάλογο με την 
Πρίστινα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή 
των επιτευχθεισών συμφωνιών και την 
εξεύρεση διακανονισμού για περιφερειακή 
συνεργασία χωρίς αποκλεισμούς, 
περιλαμβανομένου του εμπορίου· εκτιμά 
ότι, υπό την προϋπόθεση ότι η βασική 
προτεραιότητα που τονίζει η Επιτροπή στη 
γνωμοδότησή της πληρούται και ότι η 
διαδικασία μεταρρύθμισης συνεχίζεται, οι 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Σερβία 
θα πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο, 
έτσι ώστε να καταδειχθεί η δέσμευση της 
ΕΕ για την ενωσιακή προοπτική της 
χώρας· χαιρετίζει την σημαντική πρόοδο 
που έχει σημειώσει η Σερβία στην 
εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης, όπως αναγνώρισε το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και υπενθυμίζει ότι 
η περαιτέρω πρόοδος της Σερβίας στο 
πλαίσιο της διεργασίας ευρωπαϊκής 
ενσωμάτωσης εξαρτάται από τη συνέχεια 
της προόδου σε αυτόν τον τομέα και 
συγκεκριμένα από τη διαφύλαξη του 
κράτους δικαίου, τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ορθή 
εφαρμογή της θεσπιζόμενης νομοθεσίας 
σε σχέση με την προστασία των εθνικών 
μειονοτήτων σε ολόκληρη την επικράτεια 
της χώρας και με ισχύ για όλες τις εθνικές 
μειονότητες, και τη βελτίωση της 
λειτουργίας της οικονομίας της αγοράς·
χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί 
ως προς την κύρωση της Συμφωνίας 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης·

Or. en
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Τροπολογία 13
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειώσει η Σερβία στη διαδικασία 
μεταρρύθμισης· επισημαίνει ότι το 
Συμβούλιο ανέβαλε την απόφαση σχετικά 
με τη σύσταση της Επιτροπής για την 
αναγνώριση καθεστώτος υποψήφιας χώρας 
στη Σερβία· καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αναγνωρίσει στη Σερβία 
καθεστώς υποψήφιας χώρας στην προσεχή 
συνεδρίαση του Μαρτίου, υπό τον όρο ότι 
οι αρχές της Σερβίας πληρούν τις 
προϋποθέσεις, όπως υπογραμμίστηκε στη 
σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου 2011·
καλεί τις αρχές της Σερβίας να κάνουν 
χρήση του χρονικού αυτού διαστήματος 
για να επιδοθούν ενεργά σε διάλογο με την 
Πρίστινα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή 
των επιτευχθεισών συμφωνιών και την 
εξεύρεση διακανονισμού που θα επιτρέψει 
την πλήρη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου 
στην περιφερειακή συνεργασία, 
περιλαμβανομένου του εμπορίου· εκτιμά 
ότι, υπό την προϋπόθεση ότι η βασική 
προτεραιότητα που τονίζει η Επιτροπή στη 
γνωμοδότησή της πληρούται και ότι η 
διαδικασία μεταρρύθμισης συνεχίζεται, οι 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Σερβία 
θα πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο, 
έτσι ώστε να καταδειχθεί η δέσμευση της 
ΕΕ για την ενωσιακή προοπτική της 
χώρας· υπενθυμίζει ότι η περαιτέρω 
πρόοδος της Σερβίας στο πλαίσιο της 
διεργασίας ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης 
εξαρτάται από την πρόοδο ως προς την 
εξασφάλιση των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης και συγκεκριμένα από τη 
διαφύλαξη του κράτους δικαίου, τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και τη βελτίωση της λειτουργίας της 
οικονομίας της αγοράς· χαιρετίζει την 

1. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειώσει η Σερβία στη διαδικασία 
μεταρρύθμισης· επισημαίνει ότι το 
Συμβούλιο ανέβαλε την απόφαση σχετικά 
με τη σύσταση της Επιτροπής για την 
αναγνώριση καθεστώτος υποψήφιας χώρας 
στη Σερβία· καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αναγνωρίσει στη Σερβία 
καθεστώς υποψήφιας χώρας στην προσεχή 
συνεδρίαση του Μαρτίου, υπό τον όρο ότι 
οι αρχές της Σερβίας πληρούν τις 
προϋποθέσεις, όπως υπογραμμίστηκε στη 
σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου 2011·
καλεί τις αρχές της Σερβίας να κάνουν 
χρήση του χρονικού αυτού διαστήματος 
για να επιδοθούν ενεργά σε διάλογο με την 
Πρίστινα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή 
των επιτευχθεισών συμφωνιών και την 
εξεύρεση διακανονισμού που θα επιτρέψει 
την πλήρη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου 
στην περιφερειακή συνεργασία, 
περιλαμβανομένου του εμπορίου και των 
περιφερειακών και διεθνών οργανισμών·
εκτιμά ότι, υπό την προϋπόθεση ότι η 
βασική προτεραιότητα που τονίζει η 
Επιτροπή στη γνωμοδότησή της πληρούται 
και ότι η διαδικασία μεταρρύθμισης 
συνεχίζεται, οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με τη Σερβία θα πρέπει 
να αρχίσουν το συντομότερο, έτσι ώστε να 
καταδειχθεί η δέσμευση της ΕΕ για την 
ενωσιακή προοπτική της χώρας·
υπενθυμίζει ότι η περαιτέρω πρόοδος της 
Σερβίας στο πλαίσιο της διεργασίας 
ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης εξαρτάται από 
την πρόοδο ως προς την εξασφάλιση των 
κριτηρίων της Κοπεγχάγης και 
συγκεκριμένα από τη διαφύλαξη του 
κράτους δικαίου, τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ανάπτυξη 
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πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την 
κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης 
και Σύνδεσης και ζητεί από τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη 
διαδικασία κύρωσης χωρίς χρονοτριβή·

σχέσεων καλής γειτονίας, την 
περιφερειακή συνεργασία 
συμπεριλαμβανομένης της ειρηνικής 
επίλυσης διμερών ζητημάτων και τη 
βελτίωση της λειτουργίας της οικονομίας 
της αγοράς· χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί ως προς την κύρωση της 
Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης 
και ζητεί από τα υπόλοιπα κράτη μέλη να 
ολοκληρώσουν τη διαδικασία κύρωσης 
χωρίς χρονοτριβή·

Or. en

Τροπολογία 14
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειώσει η Σερβία στη διαδικασία
μεταρρύθμισης· επισημαίνει ότι το 
Συμβούλιο ανέβαλε την απόφαση σχετικά 
με τη σύσταση της Επιτροπής για την 
αναγνώριση καθεστώτος υποψήφιας χώρας 
στη Σερβία· καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αναγνωρίσει στη Σερβία 
καθεστώς υποψήφιας χώρας στην προσεχή 
συνεδρίαση του Μαρτίου, υπό τον όρο ότι 
οι αρχές της Σερβίας πληρούν τις 
προϋποθέσεις, όπως υπογραμμίστηκε στη 
σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου 2011·
καλεί τις αρχές της Σερβίας να κάνουν 
χρήση του χρονικού αυτού διαστήματος 
για να επιδοθούν ενεργά σε διάλογο με την 
Πρίστινα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή 
των επιτευχθεισών συμφωνιών και την 
εξεύρεση διακανονισμού που θα επιτρέψει 
την πλήρη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου 
στην περιφερειακή συνεργασία, 
περιλαμβανομένου του εμπορίου· εκτιμά 
ότι, υπό την προϋπόθεση ότι η βασική 
προτεραιότητα που τονίζει η Επιτροπή στη 

1. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειώσει η Σερβία στη διαδικασία
μεταρρύθμισης και χαιρετίζει το γεγονός
ότι το Συμβούλιο ανέβαλε την απόφαση 
σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής για 
την αναγνώριση καθεστώτος υποψήφιας 
χώρας στη Σερβία· ελπίζει ότι οι σερβικές 
αρχές θα εκπληρώσουν το συντομότερο 
δυνατόν τις προϋποθέσεις που όρισε το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του
2011 ώστε να μπορέσει το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αναγνωρίσει στη Σερβία 
καθεστώς υποψήφιας χώρας στην προσεχή 
συνεδρίαση του Μαρτίου· καλεί τις αρχές 
της Σερβίας να κάνουν χρήση του 
χρονικού αυτού διαστήματος για να 
επιδοθούν ενεργά σε διάλογο με την 
Πρίστινα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή 
των επιτευχθεισών συμφωνιών και την 
εξεύρεση διακανονισμού που θα επιτρέψει 
την πλήρη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου 
στην περιφερειακή συνεργασία, 
περιλαμβανομένου του εμπορίου· εκτιμά 
ότι, υπό την προϋπόθεση ότι η βασική 
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γνωμοδότησή της πληρούται και ότι η 
διαδικασία μεταρρύθμισης συνεχίζεται, οι 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Σερβία 
θα πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο, 
έτσι ώστε να καταδειχθεί η δέσμευση της 
ΕΕ για την ενωσιακή προοπτική της 
χώρας· υπενθυμίζει ότι η περαιτέρω 
πρόοδος της Σερβίας στο πλαίσιο της 
διεργασίας ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης 
εξαρτάται από την πρόοδο ως προς την 
εξασφάλιση των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης και συγκεκριμένα από τη 
διαφύλαξη του κράτους δικαίου, τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και τη βελτίωση της λειτουργίας της 
οικονομίας της αγοράς· χαιρετίζει την
πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την 
κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης 
και Σύνδεσης και ζητεί από τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη 
διαδικασία κύρωσης χωρίς χρονοτριβή·

προτεραιότητα που τονίζει η Επιτροπή στη 
γνωμοδότησή της πληρούται και ότι η 
διαδικασία μεταρρύθμισης συνεχίζεται, οι 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Σερβία 
θα πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο, 
έτσι ώστε να καταδειχθεί η δέσμευση της 
ΕΕ για την ενωσιακή προοπτική της 
χώρας· υπενθυμίζει ότι η περαιτέρω 
πρόοδος της Σερβίας στο πλαίσιο της 
διεργασίας ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης 
εξαρτάται από την πρόοδο ως προς την 
εξασφάλιση των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης και συγκεκριμένα από τη 
διαφύλαξη του κράτους δικαίου, τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και τη βελτίωση της λειτουργίας της 
οικονομίας της αγοράς· χαιρετίζει την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την 
κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης 
και Σύνδεσης και ζητεί από τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη 
διαδικασία κύρωσης χωρίς χρονοτριβή·

Or. en

Τροπολογία 15
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειώσει η Σερβία στη διαδικασία 
μεταρρύθμισης· επισημαίνει ότι το 
Συμβούλιο ανέβαλε την απόφαση σχετικά 
με τη σύσταση της Επιτροπής για την 
αναγνώριση καθεστώτος υποψήφιας χώρας 
στη Σερβία· καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αναγνωρίσει στη Σερβία 
καθεστώς υποψήφιας χώρας στην προσεχή 
συνεδρίαση του Μαρτίου, υπό τον όρο ότι
οι αρχές της Σερβίας πληρούν τις 
προϋποθέσεις, όπως υπογραμμίστηκε στη 
σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου 2011·

1. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειώσει η Σερβία στη διαδικασία 
μεταρρύθμισης· επισημαίνει ότι το 
Συμβούλιο ανέβαλε την απόφαση σχετικά 
με τη σύσταση της Επιτροπής για την 
αναγνώριση καθεστώτος υποψήφιας χώρας 
στη Σερβία· καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αναγνωρίσει στη Σερβία 
καθεστώς υποψήφιας χώρας στην προσεχή 
συνεδρίαση του Μαρτίου, εφόσον οι αρχές 
της Σερβίας πληρούν τις προϋποθέσεις, 
όπως υπογραμμίστηκε στη σύνοδο 
κορυφής του Δεκεμβρίου 2011· καλεί τις 
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καλεί τις αρχές της Σερβίας να κάνουν 
χρήση του χρονικού αυτού διαστήματος 
για να επιδοθούν ενεργά σε διάλογο με την 
Πρίστινα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή 
των επιτευχθεισών συμφωνιών και την 
εξεύρεση διακανονισμού που θα επιτρέψει 
την πλήρη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου 
στην περιφερειακή συνεργασία, 
περιλαμβανομένου του εμπορίου· εκτιμά 
ότι, υπό την προϋπόθεση ότι η βασική 
προτεραιότητα που τονίζει η Επιτροπή στη 
γνωμοδότησή της πληρούται και ότι η 
διαδικασία μεταρρύθμισης συνεχίζεται, οι
ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Σερβία 
θα πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο, 
έτσι ώστε να καταδειχθεί η δέσμευση της 
ΕΕ για την ενωσιακή προοπτική της 
χώρας· υπενθυμίζει ότι η περαιτέρω 
πρόοδος της Σερβίας στο πλαίσιο της 
διεργασίας ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης 
εξαρτάται από την πρόοδο ως προς την 
εξασφάλιση των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης και συγκεκριμένα από τη 
διαφύλαξη του κράτους δικαίου, τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και τη βελτίωση της λειτουργίας της 
οικονομίας της αγοράς· χαιρετίζει την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την 
κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης 
και Σύνδεσης και ζητεί από τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη 
διαδικασία κύρωσης χωρίς χρονοτριβή·

αρχές της Σερβίας να κάνουν χρήση του 
χρονικού αυτού διαστήματος για να 
επιδοθούν ενεργά σε διάλογο με την 
Πρίστινα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή 
των επιτευχθεισών συμφωνιών και την 
εξεύρεση διακανονισμού που θα επιτρέψει 
την πλήρη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου 
στην περιφερειακή συνεργασία, 
περιλαμβανομένου του εμπορίου· εκτιμά 
ότι, υπό την προϋπόθεση ότι η βασική 
προτεραιότητα που τονίζει η Επιτροπή στη 
γνωμοδότησή της πληρούται και ότι η 
διαδικασία μεταρρύθμισης συνεχίζεται, οι 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Σερβία 
θα πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο, 
έτσι ώστε να καταδειχθεί η δέσμευση της 
ΕΕ για την ενωσιακή προοπτική της 
χώρας· υπενθυμίζει ότι η περαιτέρω 
πρόοδος της Σερβίας στο πλαίσιο της 
διεργασίας ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης 
εξαρτάται από την πρόοδο ως προς την 
εξασφάλιση των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης και συγκεκριμένα από τη 
διαφύλαξη του κράτους δικαίου, τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και τη βελτίωση της λειτουργίας της 
οικονομίας της αγοράς· χαιρετίζει την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την 
κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης 
και Σύνδεσης και ζητεί από τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη 
διαδικασία κύρωσης χωρίς χρονοτριβή·

Or. en

Τροπολογία 16
Kristian Vigenin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειώσει η Σερβία στη διαδικασία
μεταρρύθμισης· επισημαίνει ότι το 

1. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειώσει η Σερβία στη διαδικασία
μεταρρύθμισης και εκφράζει δυσαρέσκεια 



PE480.653v01-00 16/143 AM\890151EL.doc

EL

Συμβούλιο ανέβαλε την απόφαση σχετικά 
με τη σύσταση της Επιτροπής για την 
αναγνώριση καθεστώτος υποψήφιας χώρας 
στη Σερβία· καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αναγνωρίσει στη Σερβία 
καθεστώς υποψήφιας χώρας στην προσεχή 
συνεδρίαση του Μαρτίου, υπό τον όρο ότι 
οι αρχές της Σερβίας πληρούν τις 
προϋποθέσεις, όπως υπογραμμίστηκε στη 
σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου 2011·
καλεί τις αρχές της Σερβίας να κάνουν 
χρήση του χρονικού αυτού διαστήματος 
για να επιδοθούν ενεργά σε διάλογο με 
την Πρίστινα, με στόχο την πλήρη 
εφαρμογή των επιτευχθεισών συμφωνιών 
και την εξεύρεση διακανονισμού που θα 
επιτρέψει την πλήρη συμμετοχή του 
Κοσσυφοπεδίου στην περιφερειακή 
συνεργασία, περιλαμβανομένου του 
εμπορίου· εκτιμά ότι, υπό την προϋπόθεση 
ότι η βασική προτεραιότητα που τονίζει η 
Επιτροπή στη γνωμοδότησή της πληρούται 
και ότι η διαδικασία μεταρρύθμισης 
συνεχίζεται, οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με τη Σερβία θα πρέπει 
να αρχίσουν το συντομότερο, έτσι ώστε να 
καταδειχθεί η δέσμευση της ΕΕ για την 
ενωσιακή προοπτική της χώρας·
υπενθυμίζει ότι η περαιτέρω πρόοδος της 
Σερβίας στο πλαίσιο της διεργασίας 
ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης εξαρτάται από 
την πρόοδο ως προς την εξασφάλιση των 
κριτηρίων της Κοπεγχάγης και 
συγκεκριμένα από τη διαφύλαξη του 
κράτους δικαίου, τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη βελτίωση 
της λειτουργίας της οικονομίας της 
αγοράς· χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί ως προς την κύρωση της 
Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης 
και ζητεί από τα υπόλοιπα κράτη μέλη να 
ολοκληρώσουν τη διαδικασία κύρωσης 
χωρίς χρονοτριβή·

για το γεγονός ότι το Συμβούλιο ανέβαλε 
την απόφαση σχετικά με τη σύσταση της 
Επιτροπής για την αναγνώριση 
καθεστώτος υποψήφιας χώρας στη Σερβία·
καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
αναγνωρίσει στη Σερβία καθεστώς 
υποψήφιας χώρας στην προσεχή 
συνεδρίαση του Μαρτίου, υπό τον όρο ότι 
οι αρχές της Σερβίας πληρούν τις 
προϋποθέσεις, όπως υπογραμμίστηκε στη 
σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου 2011·
καλεί τις αρχές του Βελιγραδίου και της
Πρίστινας να συνεχίσουν το διάλογο, με 
στόχο την πλήρη εφαρμογή των 
επιτευχθεισών συμφωνιών και την 
εξεύρεση διακανονισμού που θα επιτρέψει 
την πλήρη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου 
στην περιφερειακή συνεργασία, 
περιλαμβανομένου του εμπορίου· εκτιμά 
ότι, υπό την προϋπόθεση ότι η βασική 
προτεραιότητα που τονίζει η Επιτροπή στη 
γνωμοδότησή της πληρούται και ότι η 
διαδικασία μεταρρύθμισης συνεχίζεται, οι 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Σερβία 
θα πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο, 
έτσι ώστε να καταδειχθεί η δέσμευση της 
ΕΕ για την ενωσιακή προοπτική της 
χώρας· υπενθυμίζει ότι η περαιτέρω 
πρόοδος της Σερβίας στο πλαίσιο της 
διεργασίας ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης 
εξαρτάται από την πρόοδο ως προς την 
εξασφάλιση των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης και συγκεκριμένα από τη 
διαφύλαξη του κράτους δικαίου, τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και τη βελτίωση της λειτουργίας της 
οικονομίας της αγοράς· χαιρετίζει την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την 
κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης 
και Σύνδεσης και ζητεί από τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη 
διαδικασία κύρωσης χωρίς χρονοτριβή·

Or. en
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Τροπολογία 17
Kinga Gál

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειώσει η Σερβία στη διαδικασία 
μεταρρύθμισης· επισημαίνει ότι το 
Συμβούλιο ανέβαλε την απόφαση σχετικά 
με τη σύσταση της Επιτροπής για την 
αναγνώριση καθεστώτος υποψήφιας χώρας 
στη Σερβία· καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αναγνωρίσει στη Σερβία 
καθεστώς υποψήφιας χώρας στην προσεχή 
συνεδρίαση του Μαρτίου, υπό τον όρο ότι 
οι αρχές της Σερβίας πληρούν τις 
προϋποθέσεις, όπως υπογραμμίστηκε στη 
σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου 2011·
καλεί τις αρχές της Σερβίας να κάνουν 
χρήση του χρονικού αυτού διαστήματος 
για να επιδοθούν ενεργά σε διάλογο με την 
Πρίστινα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή 
των επιτευχθεισών συμφωνιών και την 
εξεύρεση διακανονισμού που θα επιτρέψει 
την πλήρη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου 
στην περιφερειακή συνεργασία, 
περιλαμβανομένου του εμπορίου· εκτιμά 
ότι, υπό την προϋπόθεση ότι η βασική 
προτεραιότητα που τονίζει η Επιτροπή στη 
γνωμοδότησή της πληρούται και ότι η 
διαδικασία μεταρρύθμισης συνεχίζεται, οι 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Σερβία 
θα πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο, 
έτσι ώστε να καταδειχθεί η δέσμευση της 
ΕΕ για την ενωσιακή προοπτική της 
χώρας· υπενθυμίζει ότι η περαιτέρω 
πρόοδος της Σερβίας στο πλαίσιο της 
διεργασίας ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης 
εξαρτάται από την πρόοδο ως προς την 
εξασφάλιση των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης και συγκεκριμένα από τη 
διαφύλαξη του κράτους δικαίου, τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και τη βελτίωση της λειτουργίας της 
οικονομίας της αγοράς· χαιρετίζει την 

1. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειώσει η Σερβία στη διαδικασία 
μεταρρύθμισης· επισημαίνει ότι το 
Συμβούλιο ανέβαλε την απόφαση σχετικά 
με τη σύσταση της Επιτροπής για την 
αναγνώριση καθεστώτος υποψήφιας χώρας 
στη Σερβία· καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αναγνωρίσει στη Σερβία 
καθεστώς υποψήφιας χώρας στην προσεχή 
συνεδρίαση του Μαρτίου, υπό τον όρο ότι 
οι αρχές της Σερβίας πληρούν τις 
προϋποθέσεις, όπως υπογραμμίστηκε στη 
σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου 2011·
καλεί τις αρχές της Σερβίας να κάνουν 
χρήση του χρονικού αυτού διαστήματος 
για να επιδοθούν ενεργά σε διάλογο με την 
Πρίστινα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή 
των επιτευχθεισών συμφωνιών και την 
εξεύρεση διακανονισμού που θα επιτρέψει 
την πλήρη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου 
στην περιφερειακή συνεργασία, 
περιλαμβανομένου του εμπορίου· εκτιμά 
ότι, υπό την προϋπόθεση ότι η βασική 
προτεραιότητα που τονίζει η Επιτροπή στη 
γνωμοδότησή της πληρούται και ότι η 
διαδικασία μεταρρύθμισης συνεχίζεται, οι 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Σερβία 
θα πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο, 
έτσι ώστε να καταδειχθεί η δέσμευση της 
ΕΕ για την ενωσιακή προοπτική της 
χώρας· υπενθυμίζει ότι η περαιτέρω 
πρόοδος της Σερβίας στο πλαίσιο της 
διεργασίας ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης 
εξαρτάται από την πρόοδο ως προς την 
εξασφάλιση της εφαρμογής των κριτηρίων 
της Κοπεγχάγης και συγκεκριμένα από τη
διασφάλιση της δημοκρατίας, τη
διαφύλαξη του κράτους δικαίου, τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
την προστασία των δικαιωμάτων των 



PE480.653v01-00 18/143 AM\890151EL.doc

EL

πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την 
κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης 
και Σύνδεσης και ζητεί από τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη 
διαδικασία κύρωσης χωρίς χρονοτριβή·

εθνικών μειονοτήτων και τη βελτίωση της 
λειτουργίας της οικονομίας της αγοράς·
χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί 
ως προς την κύρωση της Συμφωνίας 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και ζητεί 
από τα υπόλοιπα κράτη μέλη να 
ολοκληρώσουν τη διαδικασία κύρωσης 
χωρίς χρονοτριβή·

Or. en

Τροπολογία 18
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειώσει η Σερβία στη διαδικασία 
μεταρρύθμισης· επισημαίνει ότι το 
Συμβούλιο ανέβαλε την απόφαση σχετικά 
με τη σύσταση της Επιτροπής για την 
αναγνώριση καθεστώτος υποψήφιας χώρας 
στη Σερβία· καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αναγνωρίσει στη Σερβία 
καθεστώς υποψήφιας χώρας στην προσεχή 
συνεδρίαση του Μαρτίου, υπό τον όρο ότι 
οι αρχές της Σερβίας πληρούν τις 
προϋποθέσεις, όπως υπογραμμίστηκε στη 
σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου 2011·
καλεί τις αρχές της Σερβίας να κάνουν 
χρήση του χρονικού αυτού διαστήματος 
για να επιδοθούν ενεργά σε διάλογο με την 
Πρίστινα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή 
των επιτευχθεισών συμφωνιών και την 
εξεύρεση διακανονισμού που θα επιτρέψει 
την πλήρη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου 
στην περιφερειακή συνεργασία, 
περιλαμβανομένου του εμπορίου· εκτιμά 
ότι, υπό την προϋπόθεση ότι η βασική 
προτεραιότητα που τονίζει η Επιτροπή στη 
γνωμοδότησή της πληρούται και ότι η 
διαδικασία μεταρρύθμισης συνεχίζεται, οι 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Σερβία 

1. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειώσει η Σερβία στη διαδικασία 
μεταρρύθμισης· επισημαίνει ότι το 
Συμβούλιο ανέβαλε την απόφαση σχετικά 
με τη σύσταση της Επιτροπής για την 
αναγνώριση καθεστώτος υποψήφιας χώρας 
στη Σερβία· καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αναγνωρίσει στη Σερβία 
καθεστώς υποψήφιας χώρας στην προσεχή 
συνεδρίαση του Μαρτίου, υπό τον όρο ότι 
οι αρχές της Σερβίας πληρούν τις 
προϋποθέσεις, όπως υπογραμμίστηκε στη 
σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου 2011·
καλεί τις αρχές της Σερβίας να κάνουν 
χρήση του χρονικού αυτού διαστήματος 
για να επιδοθούν ενεργά σε διάλογο με την 
Πρίστινα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή 
των επιτευχθεισών συμφωνιών και την 
εξεύρεση διακανονισμού που θα επιτρέψει 
την πλήρη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου 
στην περιφερειακή συνεργασία, 
περιλαμβανομένου του εμπορίου· εκτιμά 
ότι, υπό την προϋπόθεση ότι η βασική 
προτεραιότητα που τονίζει η Επιτροπή στη 
γνωμοδότησή της πληρούται και ότι η 
διαδικασία μεταρρύθμισης συνεχίζεται, οι 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Σερβία 
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θα πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο, 
έτσι ώστε να καταδειχθεί η δέσμευση της 
ΕΕ για την ενωσιακή προοπτική της 
χώρας· υπενθυμίζει ότι η περαιτέρω 
πρόοδος της Σερβίας στο πλαίσιο της 
διεργασίας ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης 
εξαρτάται από την πρόοδο ως προς την 
εξασφάλιση των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης και συγκεκριμένα από τη 
διαφύλαξη του κράτους δικαίου, τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και τη βελτίωση της λειτουργίας της 
οικονομίας της αγοράς· χαιρετίζει την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την 
κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης 
και Σύνδεσης και ζητεί από τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη 
διαδικασία κύρωσης χωρίς χρονοτριβή·

θα πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο, 
έτσι ώστε να καταδειχθεί η δέσμευση της 
ΕΕ για την ενωσιακή προοπτική της 
χώρας· υπενθυμίζει ότι η περαιτέρω 
πρόοδος της Σερβίας στο πλαίσιο της 
διεργασίας ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης 
εξαρτάται από την πρόοδο ως προς την 
εξασφάλιση της εφαρμογής των κριτηρίων 
της Κοπεγχάγης και συγκεκριμένα από τη 
διαφύλαξη του κράτους δικαίου, τη 
δημοκρατία, τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη βελτίωση 
της λειτουργίας της οικονομίας της 
αγοράς· χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί ως προς την κύρωση της 
Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης 
και ζητεί από τα υπόλοιπα κράτη μέλη να 
ολοκληρώσουν τη διαδικασία κύρωσης 
χωρίς χρονοτριβή·

Or. en

Τροπολογία 19
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειώσει η Σερβία στη διαδικασία 
μεταρρύθμισης· επισημαίνει ότι το 
Συμβούλιο ανέβαλε την απόφαση σχετικά 
με τη σύσταση της Επιτροπής για την 
αναγνώριση καθεστώτος υποψήφιας χώρας 
στη Σερβία· καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αναγνωρίσει στη Σερβία 
καθεστώς υποψήφιας χώρας στην προσεχή 
συνεδρίαση του Μαρτίου, υπό τον όρο ότι 
οι αρχές της Σερβίας πληρούν τις 
προϋποθέσεις, όπως υπογραμμίστηκε στη 
σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου 2011·
καλεί τις αρχές της Σερβίας να κάνουν 
χρήση του χρονικού αυτού διαστήματος 
για να επιδοθούν ενεργά σε διάλογο με την 

1. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειώσει η Σερβία στη διαδικασία 
μεταρρύθμισης· επισημαίνει ότι το 
Συμβούλιο ανέβαλε την απόφαση σχετικά 
με τη σύσταση της Επιτροπής για την 
αναγνώριση καθεστώτος υποψήφιας χώρας 
στη Σερβία· καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αναγνωρίσει στη Σερβία 
καθεστώς υποψήφιας χώρας στην προσεχή 
συνεδρίαση του Μαρτίου, υπό τον όρο ότι 
οι αρχές της Σερβίας πληρούν τις 
προϋποθέσεις, όπως υπογραμμίστηκε στη 
σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου 2011·
καλεί τις αρχές της Σερβίας να κάνουν 
χρήση του χρονικού αυτού διαστήματος 
για να επιδοθούν ενεργά σε διάλογο με την 
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Πρίστινα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή 
των επιτευχθεισών συμφωνιών και την 
εξεύρεση διακανονισμού που θα επιτρέψει 
την πλήρη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου 
στην περιφερειακή συνεργασία, 
περιλαμβανομένου του εμπορίου· εκτιμά 
ότι, υπό την προϋπόθεση ότι η βασική 
προτεραιότητα που τονίζει η Επιτροπή στη 
γνωμοδότησή της πληρούται και ότι η 
διαδικασία μεταρρύθμισης συνεχίζεται, οι 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Σερβία 
θα πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο, 
έτσι ώστε να καταδειχθεί η δέσμευση της 
ΕΕ για την ενωσιακή προοπτική της 
χώρας· υπενθυμίζει ότι η περαιτέρω 
πρόοδος της Σερβίας στο πλαίσιο της 
διεργασίας ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης 
εξαρτάται από την πρόοδο ως προς την
εξασφάλιση των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης και συγκεκριμένα από τη 
διαφύλαξη του κράτους δικαίου, τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και τη βελτίωση της λειτουργίας της 
οικονομίας της αγοράς· χαιρετίζει την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την 
κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης 
και Σύνδεσης και ζητεί από τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη 
διαδικασία κύρωσης χωρίς χρονοτριβή·

Πρίστινα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή
όλων των επιτευχθεισών συμφωνιών και 
την εξεύρεση διακανονισμού που θα 
επιτρέψει την πλήρη συμμετοχή του 
Κοσσυφοπεδίου στην περιφερειακή 
συνεργασία, περιλαμβανομένου του 
εμπορίου· εκτιμά ότι, υπό την προϋπόθεση 
ότι η βασική προτεραιότητα που τονίζει η 
Επιτροπή στη γνωμοδότησή της πληρούται 
και ότι η διαδικασία μεταρρύθμισης 
συνεχίζεται, οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με τη Σερβία θα πρέπει 
να αρχίσουν το συντομότερο, έτσι ώστε να 
καταδειχθεί η δέσμευση της ΕΕ για την 
ενωσιακή προοπτική της χώρας·
υπενθυμίζει ότι η περαιτέρω πρόοδος της 
Σερβίας στο πλαίσιο της διεργασίας 
ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης εξαρτάται από 
την πρόοδο ως προς την εκπλήρωση των 
κριτηρίων της Κοπεγχάγης και 
συγκεκριμένα από τη λειτουργία των 
δημοκρατικών θεσμών, τη διαφύλαξη του 
κράτους δικαίου, τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη βελτίωση 
της λειτουργίας της οικονομίας της 
αγοράς· χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί ως προς την κύρωση της 
Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης 
και ζητεί από τα υπόλοιπα κράτη μέλη να 
ολοκληρώσουν τη διαδικασία κύρωσης 
χωρίς χρονοτριβή·

Or. en

Τροπολογία 20
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειώσει η Σερβία στη διαδικασία 
μεταρρύθμισης· επισημαίνει ότι το 
Συμβούλιο ανέβαλε την απόφαση σχετικά 

1. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειώσει η Σερβία στη διαδικασία 
μεταρρύθμισης· επισημαίνει ότι το 
Συμβούλιο ανέβαλε την απόφαση σχετικά 
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με τη σύσταση της Επιτροπής για την 
αναγνώριση καθεστώτος υποψήφιας χώρας 
στη Σερβία· καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αναγνωρίσει στη Σερβία 
καθεστώς υποψήφιας χώρας στην προσεχή 
συνεδρίαση του Μαρτίου, υπό τον όρο ότι 
οι αρχές της Σερβίας πληρούν τις 
προϋποθέσεις, όπως υπογραμμίστηκε στη 
σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου 2011·
καλεί τις αρχές της Σερβίας να κάνουν 
χρήση του χρονικού αυτού διαστήματος 
για να επιδοθούν ενεργά σε διάλογο με την 
Πρίστινα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή 
των επιτευχθεισών συμφωνιών και την 
εξεύρεση διακανονισμού που θα επιτρέψει 
την πλήρη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου 
στην περιφερειακή συνεργασία, 
περιλαμβανομένου του εμπορίου· εκτιμά 
ότι, υπό την προϋπόθεση ότι η βασική 
προτεραιότητα που τονίζει η Επιτροπή στη 
γνωμοδότησή της πληρούται και ότι η 
διαδικασία μεταρρύθμισης συνεχίζεται, οι 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Σερβία 
θα πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο, 
έτσι ώστε να καταδειχθεί η δέσμευση της 
ΕΕ για την ενωσιακή προοπτική της 
χώρας· υπενθυμίζει ότι η περαιτέρω 
πρόοδος της Σερβίας στο πλαίσιο της 
διεργασίας ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης 
εξαρτάται από την πρόοδο ως προς την
εξασφάλιση των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης και συγκεκριμένα από τη 
διαφύλαξη του κράτους δικαίου, τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και τη βελτίωση της λειτουργίας της 
οικονομίας της αγοράς· χαιρετίζει την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την 
κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης 
και Σύνδεσης και ζητεί από τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη 
διαδικασία κύρωσης χωρίς χρονοτριβή·

με τη σύσταση της Επιτροπής για την 
αναγνώριση καθεστώτος υποψήφιας χώρας 
στη Σερβία· καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αναγνωρίσει στη Σερβία 
καθεστώς υποψήφιας χώρας στην προσεχή 
συνεδρίαση του Μαρτίου, υπό τον όρο ότι 
οι αρχές της Σερβίας πληρούν τις 
προϋποθέσεις, όπως υπογραμμίστηκε στη 
σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου 2011·
καλεί τις αρχές της Σερβίας να κάνουν 
χρήση του χρονικού αυτού διαστήματος 
για να επιδοθούν ενεργά σε διάλογο με την 
Πρίστινα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή 
των επιτευχθεισών συμφωνιών και την 
εξεύρεση διακανονισμού που θα επιτρέψει 
την πλήρη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου 
στην περιφερειακή συνεργασία, 
περιλαμβανομένου του εμπορίου· εκτιμά 
ότι, υπό την προϋπόθεση ότι η βασική 
προτεραιότητα που τονίζει η Επιτροπή στη 
γνωμοδότησή της πληρούται και ότι η 
διαδικασία μεταρρύθμισης συνεχίζεται, οι 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Σερβία 
θα πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο, 
έτσι ώστε να καταδειχθεί η δέσμευση της 
ΕΕ για την ενωσιακή προοπτική της 
χώρας· υπενθυμίζει ότι η περαιτέρω 
πρόοδος της Σερβίας στο πλαίσιο της 
διεργασίας ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης 
εξαρτάται από την πρόοδο ως προς την
εκπλήρωση των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης και συγκεκριμένα από τη 
διαφύλαξη του κράτους δικαίου, τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και τη βελτίωση της λειτουργίας της 
οικονομίας της αγοράς· χαιρετίζει την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την 
κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης 
και Σύνδεσης και ζητεί από τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη 
διαδικασία κύρωσης χωρίς χρονοτριβή·

Or. en

Τροπολογία 21
Andrey Kovatchev, György Schöpflin
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειώσει η Σερβία στη διαδικασία 
μεταρρύθμισης· επισημαίνει ότι το 
Συμβούλιο ανέβαλε την απόφαση σχετικά 
με τη σύσταση της Επιτροπής για την 
αναγνώριση καθεστώτος υποψήφιας χώρας 
στη Σερβία· καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αναγνωρίσει στη Σερβία 
καθεστώς υποψήφιας χώρας στην προσεχή 
συνεδρίαση του Μαρτίου, υπό τον όρο ότι 
οι αρχές της Σερβίας πληρούν τις 
προϋποθέσεις, όπως υπογραμμίστηκε στη 
σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου 2011·
καλεί τις αρχές της Σερβίας να κάνουν 
χρήση του χρονικού αυτού διαστήματος 
για να επιδοθούν ενεργά σε διάλογο με την 
Πρίστινα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή 
των επιτευχθεισών συμφωνιών και την 
εξεύρεση διακανονισμού που θα επιτρέψει 
την πλήρη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου 
στην περιφερειακή συνεργασία, 
περιλαμβανομένου του εμπορίου· εκτιμά 
ότι, υπό την προϋπόθεση ότι η βασική 
προτεραιότητα που τονίζει η Επιτροπή στη 
γνωμοδότησή της πληρούται και ότι η 
διαδικασία μεταρρύθμισης συνεχίζεται, οι 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Σερβία 
θα πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο, 
έτσι ώστε να καταδειχθεί η δέσμευση της 
ΕΕ για την ενωσιακή προοπτική της 
χώρας· υπενθυμίζει ότι η περαιτέρω 
πρόοδος της Σερβίας στο πλαίσιο της 
διεργασίας ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης 
εξαρτάται από την πρόοδο ως προς την 
εξασφάλιση των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης και συγκεκριμένα από τη 
διαφύλαξη του κράτους δικαίου, τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και τη βελτίωση της λειτουργίας της 
οικονομίας της αγοράς· χαιρετίζει την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την 
κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης 

1. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειώσει η Σερβία στη διαδικασία 
μεταρρύθμισης· επισημαίνει ότι το 
Συμβούλιο ανέβαλε την απόφαση σχετικά 
με τη σύσταση της Επιτροπής για την 
αναγνώριση καθεστώτος υποψήφιας χώρας 
στη Σερβία· καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αναγνωρίσει στη Σερβία 
καθεστώς υποψήφιας χώρας στην προσεχή 
συνεδρίαση του Μαρτίου, υπό τον όρο ότι 
οι αρχές της Σερβίας πληρούν τις 
προϋποθέσεις, όπως υπογραμμίστηκε στη 
σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου 2011·
καλεί τις αρχές της Σερβίας να κάνουν 
χρήση του χρονικού αυτού διαστήματος 
για να επιδοθούν ενεργά σε διάλογο με την 
Πρίστινα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή 
των επιτευχθεισών συμφωνιών και την 
εξεύρεση διακανονισμού που θα επιτρέψει 
την πλήρη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου 
στην περιφερειακή συνεργασία, 
περιλαμβανομένου του εμπορίου· εκτιμά 
ότι, υπό την προϋπόθεση ότι η βασική 
προτεραιότητα που τονίζει η Επιτροπή στη 
γνωμοδότησή της πληρούται και ότι η 
διαδικασία μεταρρύθμισης συνεχίζεται, οι 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Σερβία 
θα πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο, 
έτσι ώστε να καταδειχθεί η δέσμευση της 
ΕΕ για την ενωσιακή προοπτική της 
χώρας· υπενθυμίζει ότι η περαιτέρω 
πρόοδος της Σερβίας στο πλαίσιο της 
διεργασίας ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης 
εξαρτάται από την πρόοδο ως προς την 
εξασφάλιση των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης και συγκεκριμένα από τη 
διαφύλαξη του κράτους δικαίου, τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
τη διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας
και τη βελτίωση της λειτουργίας της 
οικονομίας της αγοράς· χαιρετίζει την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την 
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και Σύνδεσης και ζητεί από τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη 
διαδικασία κύρωσης χωρίς χρονοτριβή·

κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης 
και Σύνδεσης και ζητεί από τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη 
διαδικασία κύρωσης χωρίς χρονοτριβή·

Or. en

Τροπολογία 22
László Tőkés

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειώσει η Σερβία στη διαδικασία 
μεταρρύθμισης· επισημαίνει ότι το 
Συμβούλιο ανέβαλε την απόφαση σχετικά 
με τη σύσταση της Επιτροπής για την 
αναγνώριση καθεστώτος υποψήφιας χώρας 
στη Σερβία· καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αναγνωρίσει στη Σερβία 
καθεστώς υποψήφιας χώρας στην προσεχή 
συνεδρίαση του Μαρτίου, υπό τον όρο ότι 
οι αρχές της Σερβίας πληρούν τις 
προϋποθέσεις, όπως υπογραμμίστηκε στη 
σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου 2011·
καλεί τις αρχές της Σερβίας να κάνουν 
χρήση του χρονικού αυτού διαστήματος 
για να επιδοθούν ενεργά σε διάλογο με την 
Πρίστινα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή 
των επιτευχθεισών συμφωνιών και την 
εξεύρεση διακανονισμού που θα επιτρέψει 
την πλήρη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου 
στην περιφερειακή συνεργασία, 
περιλαμβανομένου του εμπορίου· εκτιμά 
ότι, υπό την προϋπόθεση ότι η βασική 
προτεραιότητα που τονίζει η Επιτροπή στη 
γνωμοδότησή της πληρούται και ότι η 
διαδικασία μεταρρύθμισης συνεχίζεται, οι 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Σερβία 
θα πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο, 
έτσι ώστε να καταδειχθεί η δέσμευση της 
ΕΕ για την ενωσιακή προοπτική της 
χώρας· υπενθυμίζει ότι η περαιτέρω 

1. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειώσει η Σερβία στη διαδικασία 
μεταρρύθμισης· επισημαίνει ότι το 
Συμβούλιο ανέβαλε την απόφαση σχετικά 
με τη σύσταση της Επιτροπής για την 
αναγνώριση καθεστώτος υποψήφιας χώρας 
στη Σερβία· καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αναγνωρίσει στη Σερβία 
καθεστώς υποψήφιας χώρας στην προσεχή 
συνεδρίαση του Μαρτίου, υπό τον όρο ότι 
οι αρχές της Σερβίας πληρούν τις 
προϋποθέσεις, όπως υπογραμμίστηκε στη 
σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου 2011·
καλεί τις αρχές της Σερβίας να κάνουν 
χρήση του χρονικού αυτού διαστήματος 
για να επιδοθούν ενεργά σε διάλογο με την 
Πρίστινα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή 
των επιτευχθεισών συμφωνιών και την 
εξεύρεση διακανονισμού που θα επιτρέψει 
την πλήρη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου 
στην περιφερειακή συνεργασία, 
περιλαμβανομένου του εμπορίου· εκτιμά 
ότι, υπό την προϋπόθεση ότι η βασική 
προτεραιότητα που τονίζει η Επιτροπή στη 
γνωμοδότησή της πληρούται και ότι η 
διαδικασία μεταρρύθμισης συνεχίζεται, οι 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Σερβία 
θα πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο, 
έτσι ώστε να καταδειχθεί η δέσμευση της 
ΕΕ για την ενωσιακή προοπτική της 
χώρας· υπενθυμίζει ότι η περαιτέρω 
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πρόοδος της Σερβίας στο πλαίσιο της 
διεργασίας ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης 
εξαρτάται από την πρόοδο ως προς την 
εξασφάλιση των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης και συγκεκριμένα από τη 
διαφύλαξη του κράτους δικαίου, τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και τη βελτίωση της λειτουργίας της 
οικονομίας της αγοράς· χαιρετίζει την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την 
κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης 
και Σύνδεσης και ζητεί από τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη 
διαδικασία κύρωσης χωρίς χρονοτριβή·

πρόοδος της Σερβίας στο πλαίσιο της 
διεργασίας ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης 
εξαρτάται από την πρόοδο ως προς την 
εξασφάλιση των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης και συγκεκριμένα από τη 
διαφύλαξη του κράτους δικαίου, τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
την προστασία των μειονοτήτων και τη 
βελτίωση της λειτουργίας της οικονομίας 
της αγοράς· χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί ως προς την κύρωση της 
Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης 
και ζητεί από τα υπόλοιπα κράτη μέλη να 
ολοκληρώσουν τη διαδικασία κύρωσης 
χωρίς χρονοτριβή·

Or. en

Τροπολογία 23
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 a. θεωρεί ότι, όταν σημειωθεί 
σημαντική πρόοδος για την εκπλήρωση 
της βασικής προτεραιότητας που τονίζει 
η Επιτροπή στη γνωμοδότησή της και 
υπό την προϋπόθεση ότι η διαδικασία 
μεταρρύθμισης συνεχίζεται, οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με τη Σερβία θα πρέπει 
να αρχίσουν αμέσως, έτσι ώστε να 
καταδειχθεί η δέσμευση της ΕΕ για την 
ενωσιακή προοπτική της χώρας· 
υπενθυμίζει ότι οι διμερείς διαφορές δεν 
πρέπει να αποτελούν από μόνες τους 
εμπόδιο για την ενταξιακή πορεία και ότι 
η περαιτέρω πρόοδος της Σερβίας στο 
πλαίσιο της διεργασίας ευρωπαϊκής 
ενσωμάτωσης εξαρτάται από την πρόοδο 
ως προς την εξασφάλιση των κριτηρίων 
της Κοπεγχάγης, και συγκεκριμένα από 
τη διαφύλαξη του κράτους δικαίου, τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
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και τη βελτίωση της λειτουργίας της 
οικονομίας της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 24
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 β. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί ως προς την κύρωση της 
Συμφωνίας Σταθεροποίησης και 
Σύνδεσης και ζητεί από τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη 
διαδικασία κύρωσης χωρίς χρονοτριβή·

Or. en

Τροπολογία 25
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 a. επισημαίνει την σημασία που έχει ο 
διάλογος με την Πρίστινα, ο οποίος 
διεξάγεται εν συνεχεία της συμφωνίας
μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας, η 
οποία επετεύχθη στην Γενική Συνέλευση 
των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο 
του 2010, με την διευκόλυνση της ΕΕ· 
εντούτοις, υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε 
συμφωνία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με 
την απόφαση του ΟΗΕ 1244/99 και να 
σέβεται το διεθνές δίκαιο·

Or. en
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Τροπολογία 26
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 a. διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι η το 
Μέσον Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ) 
λειτουργεί καλά στη Σερβία· προτρέπει 
και τη σερβική Κυβέρνηση και την ΕΕ να 
απλοποιήσουν τις διοικητικές διαδικασίες 
για τη χρηματοδότηση από το εν λόγω 
Μέσον ώστε να καταστεί πιο προσιτή 
στους μικρότερους και αποκεντρωμένους 
δικαιούχους· τονίζει την ανάγκη 
διατήρησης του καταλλήλου επιπέδου 
προενταξιακής βοήθειας κατά την 
προσεχή επανεξέταση του 
δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 27
Pervenche Berès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 a. καλεί τις σερβικές αρχές να 
δημιουργήσουν ένα θεσμικό και νομικό 
πλαίσιο για τους οργανισμούς κοινωνικών 
υπηρεσιών και να βελτιώσουν το 
συντονισμό της παροχής υπηρεσιών και 
επιδομάτων μέσω της προσαρμογής 
ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και της 
συμμετοχής των υποψηφίων και τελικών 
δικαιούχων στο σχεδιασμό, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση του 
συστήματος και του αποτελέσματος, σε 
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στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές 
που είναι υπεύθυνες για την παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 28
Pervenche Berès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 β. καλεί τις αρχές τις Σερβίας να 
ενισχύσουν τη δυναμική των τοπικών 
φορέων για τη δημιουργία μιας 
οργανωμένης προσέγγισης όσον αφορά 
την κάλυψη των αναγκών των ατόμων 
που χρήζουν μέριμνας, ούτως ώστε να 
υπάρχει η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ 
των κοινωτικών και θεσμικών μορφών 
μέριμνας·

Or. en

Τροπολογία 29
Pervenche Berès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 γ. καλεί τη Σερβία και την Επιτροπή να 
διασφαλίσουν ότι οι δομικές 
μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα 
απελευθέρωσης που λαμβάνονται στο 
πλαίσιο της προόδου όσον αφορά την 
ένταξη στην ΕΕ δεν οδηγούν στην 
υποβάθμιση των εργασιακών συνθηκών 
και των εργατικών και συνδικαλιστικών 
δικαιωμάτων·
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Or. en

Τροπολογία 30
Pervenche Berès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 δ. καλεί τις αρχές της Σερβίας να 
θεσπίσουν νομοθεσία για να διασφαλισθεί 
η αυτόματη πληρωμή εισφορών για τις 
συντάξεις και την κοινωνική ασφάλεια 
των εργαζομένων, ορίζοντας σαφείς 
κυρώσεις για τους εργοδότες που 
παραβιάζουν τις νομικές διατάξεις·

Or. en

Τροπολογία 31
Pervenche Berès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 ε. χαιρετίζει την σερβική εθνική 
στρατηγική για τη βελτίωση της 
κατάστασης των Ρομά και το σχετικό 
σχέδιο δράσης που θεσπίστηκε το 2009· 
καλεί τις σερβικές αρχές να εφαρμόσουν 
τη στρατηγική αυτή και το σχέδιο 
δράσης·

Or. en

Τροπολογία 32
Pervenche Berès
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 στ. χαιρετίζει τον σερβικό νόμο κατά 
των διακρίσεων που θεσπίστηκε το 2009· 
ωστόσο, προτείνει να εφαρμοστεί 
σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τον ορισμό της 
έμμεσης διάκρισης·

Or. en

Τροπολογία 33
Pervenche Berès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 ζ. καλεί τη Σερβία να προχωρήσει στην 
επικύρωση και εφαρμογή των συμβάσεων 
της ΔΟΕ με στόχο τη διασφάλιση 
αξιοπρεπούς εργασίας και κοινωνικής 
ασφάλειας για όλους τους εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 34
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. συγχαίρει τη Σερβία διότι παρέδωσε 
στη δικαιοσύνη τους δύο εναπομένοντες 
φυγάδες που καταζητούσε το ΔΠΔΓ, Ratko
Mladić και Goran Hadžić· υπογραμμίζει 
ότι η σύλληψή τους δεν αποτελούσε απλώς 
απαίτηση προκειμένου να σημειώσει η 

2. επικροτεί τη συνεργασία της Σερβίας 
καθώς παρέδωσε στη δικαιοσύνη τους δύο 
εναπομένοντες φυγάδες που καταζητούσε 
το ΔΠΔΓ, Ratko Mladić και Goran Hadžić·
υπογραμμίζει ότι η σύλληψή τους δεν 
αποτελούσε απλώς απαίτηση προκειμένου 
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Σερβία πρόοδο προς την κατεύθυνση της 
ΕΕ, αλλά, κυρίως, ένα βήμα απόδοσης 
δικαιοσύνης στα θύματα των συγκρούσεων 
του 1990 στην πρώην Γιουγκοσλαβία και
συμφιλίωσης στην περιοχή· ζητεί τη 
διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας και τη 
δίωξη των προσώπων που εμπλέκονται στο 
δίκτυο υποστήριξης, το οποίο επέτρεψε 
στους φυγάδες να κρύβονται για τόσο 
μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδίως μεταξύ 
των στρατιωτικών και πολιτικών 
υπηρεσιών ασφαλείας·

να σημειώσει η Σερβία πρόοδο προς την 
κατεύθυνση της ΕΕ, αλλά, κυρίως, ένα 
βήμα απόδοσης δικαιοσύνης στα θύματα 
των συγκρούσεων του 1990 στην πρώην 
Γιουγκοσλαβία και συμφιλίωσης στην 
περιοχή· ζητεί τη διεξαγωγή ενδελεχούς 
έρευνας και τη δίωξη των προσώπων που 
εμπλέκονται στο δίκτυο υποστήριξης, το 
οποίο επέτρεψε στους φυγάδες να 
κρύβονται για τόσο μεγάλο χρονικό 
διάστημα, ιδίως μεταξύ των στρατιωτικών 
και πολιτικών υπηρεσιών ασφαλείας·

Or. en

Τροπολογία 35
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. συγχαίρει τη Σερβία διότι παρέδωσε στη 
δικαιοσύνη τους δύο εναπομένοντες 
φυγάδες που καταζητούσε το ΔΠΔΓ, Ratko
Mladić και Goran Hadžić· υπογραμμίζει 
ότι η σύλληψή τους δεν αποτελούσε απλώς 
απαίτηση προκειμένου να σημειώσει η 
Σερβία πρόοδο προς την κατεύθυνση της 
ΕΕ, αλλά, κυρίως, ένα βήμα απόδοσης 
δικαιοσύνης στα θύματα των συγκρούσεων 
του 1990 στην πρώην Γιουγκοσλαβία και 
συμφιλίωσης στην περιοχή· ζητεί τη 
διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας και τη 
δίωξη των προσώπων που εμπλέκονται στο 
δίκτυο υποστήριξης, το οποίο επέτρεψε 
στους φυγάδες να κρύβονται για τόσο 
μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδίως μεταξύ 
των στρατιωτικών και πολιτικών 
υπηρεσιών ασφαλείας·

2. συγχαίρει τη Σερβία διότι έφθασε ένα 
απόλυτα ικανοποιητικό επίπεδο στη
συνεργασία της με το ΔΠΔΓ, 
παραδίδοντας στη δικαιοσύνη τους δύο 
εναπομένοντες φυγάδες που καταζητούσε 
το ΔΠΔΓ, Ratko Mladić και Goran Hadžić·
υπογραμμίζει ότι η σύλληψή τους δεν 
αποτελούσε απλώς απαίτηση προκειμένου 
να σημειώσει η Σερβία πρόοδο προς την 
κατεύθυνση της ΕΕ, αλλά, κυρίως, ένα 
βήμα απόδοσης δικαιοσύνης στα θύματα 
των συγκρούσεων του 1990 στην πρώην 
Γιουγκοσλαβία και συμφιλίωσης στην 
περιοχή· ζητεί τη διεξαγωγή ενδελεχούς 
έρευνας και τη δίωξη των προσώπων που 
εμπλέκονται στο δίκτυο υποστήριξης, το 
οποίο επέτρεψε στους φυγάδες να 
κρύβονται για τόσο μεγάλο χρονικό 
διάστημα, ιδίως μεταξύ των στρατιωτικών 
και πολιτικών υπηρεσιών ασφαλείας·

Or. en
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Τροπολογία 36
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. συγχαίρει τη Σερβία διότι παρέδωσε στη 
δικαιοσύνη τους δύο εναπομένοντες 
φυγάδες που καταζητούσε το ΔΠΔΓ, Ratko
Mladić και Goran Hadžić· υπογραμμίζει 
ότι η σύλληψή τους δεν αποτελούσε απλώς 
απαίτηση προκειμένου να σημειώσει η 
Σερβία πρόοδο προς την κατεύθυνση της 
ΕΕ, αλλά, κυρίως, ένα βήμα απόδοσης 
δικαιοσύνης στα θύματα των συγκρούσεων 
του 1990 στην πρώην Γιουγκοσλαβία και 
συμφιλίωσης στην περιοχή· ζητεί τη 
διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας και τη 
δίωξη των προσώπων που εμπλέκονται στο 
δίκτυο υποστήριξης, το οποίο επέτρεψε 
στους φυγάδες να κρύβονται για τόσο 
μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδίως μεταξύ 
των στρατιωτικών και πολιτικών 
υπηρεσιών ασφαλείας·

2. συγχαίρει τη Σερβία διότι παρέδωσε στη 
δικαιοσύνη τους δύο εναπομένοντες 
φυγάδες που καταζητούσε το ΔΠΔΓ, Ratko
Mladić και Goran Hadžić, επιτυγχάνοντας 
έτσι ένα απόλυτα ικανοποιητικό επίπεδο 
συνεργασίας με το ΔΠΔΓ· υπογραμμίζει 
ότι η σύλληψή τους δεν αποτελούσε απλώς 
απαίτηση προκειμένου να σημειώσει η 
Σερβία πρόοδο προς την κατεύθυνση της 
ΕΕ, αλλά, κυρίως, ένα βήμα απόδοσης 
δικαιοσύνης στα θύματα των συγκρούσεων 
του 1990 στην πρώην Γιουγκοσλαβία και 
συμφιλίωσης στην περιοχή· ζητεί τη 
διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας και τη 
δίωξη των προσώπων που εμπλέκονται στο 
δίκτυο υποστήριξης, το οποίο επέτρεψε 
στους φυγάδες να κρύβονται για τόσο 
μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδίως μεταξύ 
των στρατιωτικών και πολιτικών 
υπηρεσιών ασφαλείας·

Or. en

Τροπολογία 37
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Traian Ungureanu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. συγχαίρει τη Σερβία διότι παρέδωσε στη 
δικαιοσύνη τους δύο εναπομένοντες 
φυγάδες που καταζητούσε το ΔΠΔΓ, Ratko
Mladić και Goran Hadžić· υπογραμμίζει 
ότι η σύλληψή τους δεν αποτελούσε απλώς 

2. συγχαίρει τη Σερβία διότι παρέδωσε στη 
δικαιοσύνη τους δύο εναπομένοντες 
φυγάδες που καταζητούσε το ΔΠΔΓ, Ratko
Mladić και Goran Hadžić, φθάνοντας έτσι 
σε ένα απόλυτα ικανοποιητικό επίπεδο 
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απαίτηση προκειμένου να σημειώσει η 
Σερβία πρόοδο προς την κατεύθυνση της 
ΕΕ, αλλά, κυρίως, ένα βήμα απόδοσης 
δικαιοσύνης στα θύματα των συγκρούσεων 
του 1990 στην πρώην Γιουγκοσλαβία και 
συμφιλίωσης στην περιοχή· ζητεί τη 
διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας και τη 
δίωξη των προσώπων που εμπλέκονται στο 
δίκτυο υποστήριξης, το οποίο επέτρεψε 
στους φυγάδες να κρύβονται για τόσο 
μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδίως μεταξύ 
των στρατιωτικών και πολιτικών 
υπηρεσιών ασφαλείας·

στη συνεργασία της με το ΔΠΔΓ·
υπογραμμίζει ότι η σύλληψή τους δεν 
αποτελούσε απλώς απαίτηση προκειμένου 
να σημειώσει η Σερβία πρόοδο προς την 
κατεύθυνση της ΕΕ, αλλά, κυρίως, ένα 
βήμα απόδοσης δικαιοσύνης στα θύματα 
των συγκρούσεων του 1990 στην πρώην 
Γιουγκοσλαβία και συμφιλίωσης στην 
περιοχή· ζητεί τη διεξαγωγή ενδελεχούς 
έρευνας και τη δίωξη των προσώπων που 
εμπλέκονται στο δίκτυο υποστήριξης, το 
οποίο επέτρεψε στους φυγάδες να 
κρύβονται για τόσο μεγάλο χρονικό 
διάστημα, ιδίως μεταξύ των στρατιωτικών 
και πολιτικών υπηρεσιών ασφαλείας·

Or. en

Τροπολογία 38
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. συγχαίρει τη Σερβία διότι παρέδωσε στη 
δικαιοσύνη τους δύο εναπομένοντες 
φυγάδες που καταζητούσε το ΔΠΔΓ, Ratko
Mladić και Goran Hadžić· υπογραμμίζει 
ότι η σύλληψή τους δεν αποτελούσε απλώς 
απαίτηση προκειμένου να σημειώσει η 
Σερβία πρόοδο προς την κατεύθυνση της 
ΕΕ, αλλά, κυρίως, ένα βήμα απόδοσης 
δικαιοσύνης στα θύματα των συγκρούσεων 
του 1990 στην πρώην Γιουγκοσλαβία και 
συμφιλίωσης στην περιοχή· ζητεί τη 
διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας και τη 
δίωξη των προσώπων που εμπλέκονται στο 
δίκτυο υποστήριξης, το οποίο επέτρεψε 
στους φυγάδες να κρύβονται για τόσο 
μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδίως μεταξύ 
των στρατιωτικών και πολιτικών 
υπηρεσιών ασφαλείας·

2. συγχαίρει τη Σερβία διότι παρέδωσε στη 
δικαιοσύνη τους δύο εναπομένοντες 
φυγάδες που καταζητούσε το ΔΠΔΓ, Ratko
Mladić και Goran Hadžić· υπογραμμίζει 
ότι η σύλληψή τους δεν αποτελούσε απλώς 
απαίτηση προκειμένου να σημειώσει η 
Σερβία πρόοδο προς την κατεύθυνση της 
ΕΕ, αλλά, κυρίως, ένα βήμα απόδοσης 
δικαιοσύνης στα θύματα των συγκρούσεων 
του 1990 στην πρώην Γιουγκοσλαβία και 
συμφιλίωσης στην περιοχή· ζητεί τη
συνεχή συνεργασία με το ΔΠΔΓ, τη
διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας και τη 
δίωξη των προσώπων που εμπλέκονται στο 
δίκτυο υποστήριξης, το οποίο επέτρεψε 
στους φυγάδες να κρύβονται για τόσο 
μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδίως μεταξύ 
των στρατιωτικών και πολιτικών 
υπηρεσιών ασφαλείας·
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Or. en

Τροπολογία 39
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. συγχαίρει τη Σερβία διότι παρέδωσε στη 
δικαιοσύνη τους δύο εναπομένοντες 
φυγάδες που καταζητούσε το ΔΠΔΓ, Ratko
Mladić και Goran Hadžić· υπογραμμίζει 
ότι η σύλληψή τους δεν αποτελούσε απλώς 
απαίτηση προκειμένου να σημειώσει η 
Σερβία πρόοδο προς την κατεύθυνση της 
ΕΕ, αλλά, κυρίως, ένα βήμα απόδοσης 
δικαιοσύνης στα θύματα των συγκρούσεων 
του 1990 στην πρώην Γιουγκοσλαβία και 
συμφιλίωσης στην περιοχή· ζητεί τη 
διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας και τη 
δίωξη των προσώπων που εμπλέκονται στο 
δίκτυο υποστήριξης, το οποίο επέτρεψε 
στους φυγάδες να κρύβονται για τόσο 
μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδίως μεταξύ 
των στρατιωτικών και πολιτικών 
υπηρεσιών ασφαλείας·

2. συγχαίρει τη Σερβία διότι παρέδωσε στη 
δικαιοσύνη τους δύο εναπομένοντες 
φυγάδες που καταζητούσε το ΔΠΔΓ, Ratko
Mladić και Goran Hadžić· υπογραμμίζει 
ότι η σύλληψή τους δεν αποτελούσε απλώς 
απαίτηση προκειμένου να σημειώσει η 
Σερβία πρόοδο προς την κατεύθυνση της 
ΕΕ, αλλά, κυρίως, ένα βήμα απόδοσης 
δικαιοσύνης στα θύματα των συγκρούσεων 
του 1990 στην πρώην Γιουγκοσλαβία και 
συμφιλίωσης στην περιοχή· ζητεί τη 
διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας και τη 
δίωξη των προσώπων που εμπλέκονται στο 
δίκτυο υποστήριξης, το οποίο επέτρεψε 
στους φυγάδες να κρύβονται για τόσο 
μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδίως μεταξύ 
των στρατιωτικών και πολιτικών 
υπηρεσιών ασφαλείας· ζητεί από τη 
σερβική κυβέρνηση να εδραιώσει μία 
σταθερή συνεχή συνεργασία με το ΔΠΔΓ·

Or. en

Τροπολογία 40
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 a. χαιρετίζει τη θετική αλλαγή που 
σημειώθηκε στο πλαίσιο του Συμβουλίου 
Εξωτερικών Υποθέσεων της 23ης 
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Δεκεμβρίου 2012 στη θέση ορισμένων 
κρατών μελών όσον αφορά την 
αναγνώριση καθεστώτος υποψήφιας 
χώρας στη Σερβία στην προσεχή 
συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
τον Μάρτιο·

Or. en

Τροπολογία 41
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τις εξελίξεις στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο το 
δεύτερο εξάμηνο του 2011, ιδίως για τις 
βιαιότητες που ακολούθησαν μετά τα 
επεισόδια του Ιουλίου· επαναλαμβάνει ότι 
ο μόνος τρόπος να εκλείψουν σε μόνιμη 
βάση οι εντάσεις στην περιοχή είναι οι 
λύσεις που θα προκύψουν μέσα από 
διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του 
διαλόγου με την Πρίστινα· χαιρετίζει, ως 
εκ τούτου, τις επιτευχθείσες συμφωνίες και
ζητεί από τη σερβική κυβέρνηση να τις 
θέσει πάραυτα σε πλήρη εφαρμογή· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την
ομαλή κυκλοφορία εμπορευμάτων που 
κατέστη δυνατή με την αποδοχή των 
τελωνειακών σφραγίδων, για την 
παράδοση των πρώτων 100.000 
πιστοποιητικών γέννησης από τις αρχές 
της Σερβίας στην EULEX και για την 
έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας για την 
ελεύθερη κυκλοφορία, στις 26 Δεκεμβρίου 
2011, ως πρώτα βήματα για την εφαρμογή 
των συμφωνιών· χαιρετίζει τη δήλωση του 
Προέδρου Tadić για την ανάγκη να 
απομακρυνθούν τα οδοφράγματα και να 
ακολουθήσει η μερική κατάργησή τους·
υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία 
προσώπων, εμπορευμάτων, ιδεών και 

3. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τις εξελίξεις στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο το 
δεύτερο εξάμηνο του 2011, ιδίως για τις 
βιαιότητες που ακολούθησαν μετά τα 
επεισόδια του Ιουλίου και τις επιθέσεις 
κατά των διεθνών δυνάμεων της KFOR·
καταδικάζει τις πράξεις αυτές και
επαναλαμβάνει ότι ο μόνος τρόπος να 
εκλείψουν σε μόνιμη βάση οι εντάσεις 
στην περιοχή είναι οι λύσεις που θα 
προκύψουν μέσα από διαπραγματεύσεις 
στο πλαίσιο του διαλόγου μεταξύ 
Βελιγραδίου και Πρίστινας· χαιρετίζει, ως 
εκ τούτου, τις μέχρι τώρα επιτευχθείσες 
συμφωνίες· επισημαίνει με ικανοποίηση 
την εποικοδομητική επανείσοδο της 
σερβικής κυβέρνησης στο διάλογο αυτό, 
όπως αναφέρεται στην Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση Συνόρων (IBM) και όπως 
αποδεικνύει το γεγονός ότι έχει ήδη 
συναφθεί συμφωνία σχετικά με την αρχή 
της συμμετοχής του Κοσσυφοπεδίου στα 
περιφερειακά φόρα· υπογραμμίζει τη
σημασία της πλήρους και έγκαιρης 
εφαρμογής των συμφωνιών στις οποίες 
διαμεσολάβησε η ΕΕ και εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ομαλή 
κυκλοφορία εμπορευμάτων που κατέστη 
δυνατή με την αποδοχή των τελωνειακών 
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κεφαλαίων έχει θεμελιώδη σημασία στην 
ΕΕ και ζητεί από τις αρχές της Σερβίας να
διασφαλίσουν τη μόνιμη κατάργηση των 
εναπομενόντων οδοφραγμάτων, που θα 
επιτρέψει την πρόσβαση στα σημεία 
διέλευσης· καλεί τις αρχές της Σερβίας να 
διευκολύνουν τη συνεργασία της EULEX
με τους Σέρβους του Κοσόβου ώστε να 
επιτευχθεί η πλήρης άσκηση της εντολής 
της EULEX και της KFOR·

σφραγίδων, για την παράδοση των πρώτων 
100.000 πιστοποιητικών γέννησης από τις 
αρχές της Σερβίας στην EULEX και για 
την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας για 
την ελεύθερη κυκλοφορία, στις 26 
Δεκεμβρίου 2011, ως θετικά βήματα για
το στόχο αυτό· χαιρετίζει τη δήλωση του 
Προέδρου Tadić για την ανάγκη να 
απομακρυνθούν τα οδοφράγματα και να 
ακολουθήσει η μερική κατάργησή τους
καθώς και το σχέδιο με τα τέσσερα 
σημεία για μία μακροπρόθεσμη λύση του 
ζητήματος του Κοσσυφοπεδίου·
υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία 
προσώπων, εμπορευμάτων, ιδεών και 
κεφαλαίων έχει θεμελιώδη σημασία στην 
ΕΕ και ζητεί από τις αρχές της Σερβίας να
συνεχίσουν να προάγουν τη μόνιμη 
κατάργηση των εναπομενόντων 
οδοφραγμάτων, που θα επιτρέψει την 
πρόσβαση στα σημεία διέλευσης, 
διευκολύνοντας παράλληλα τη συνεργασία 
της EULEX με τους Σέρβους του 
Κοσόβου, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης 
άσκηση των εντολών της EULEX και της 
KFOR·

Or. en

Τροπολογία 42
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τις εξελίξεις στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο το 
δεύτερο εξάμηνο του 2011, ιδίως για τις 
βιαιότητες που ακολούθησαν μετά τα 
επεισόδια του Ιουλίου· επαναλαμβάνει ότι 
ο μόνος τρόπος να εκλείψουν σε μόνιμη 
βάση οι εντάσεις στην περιοχή είναι οι 
λύσεις που θα προκύψουν μέσα από 

3. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τις εξελίξεις στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο το 
δεύτερο εξάμηνο του 2011, ιδίως για τις 
βιαιότητες που ακολούθησαν μετά τα 
επεισόδια του Ιουλίου· επαναλαμβάνει ότι 
ο μόνος τρόπος να εκλείψουν σε μόνιμη 
βάση οι εντάσεις στην περιοχή είναι οι 
λύσεις που θα προκύψουν μέσα από 
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διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του 
διαλόγου με την Πρίστινα· χαιρετίζει, ως 
εκ τούτου, τις επιτευχθείσες συμφωνίες και 
ζητεί από τη σερβική κυβέρνηση να τις 
θέσει πάραυτα σε πλήρη εφαρμογή·
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ομαλή κυκλοφορία εμπορευμάτων που 
κατέστη δυνατή με την αποδοχή των 
τελωνειακών σφραγίδων, για την 
παράδοση των πρώτων 100.000 
πιστοποιητικών γέννησης από τις αρχές 
της Σερβίας στην EULEX και για την 
έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας για την 
ελεύθερη κυκλοφορία, στις 26 Δεκεμβρίου 
2011, ως πρώτα βήματα για την εφαρμογή 
των συμφωνιών· χαιρετίζει τη δήλωση του 
Προέδρου Tadić για την ανάγκη να 
απομακρυνθούν τα οδοφράγματα και να 
ακολουθήσει η μερική κατάργησή τους·
υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία 
προσώπων, εμπορευμάτων, ιδεών και 
κεφαλαίων έχει θεμελιώδη σημασία στην 
ΕΕ και ζητεί από τις αρχές της Σερβίας να 
διασφαλίσουν τη μόνιμη κατάργηση των 
εναπομενόντων οδοφραγμάτων, που θα 
επιτρέψει την πρόσβαση στα σημεία
διέλευσης· καλεί τις αρχές της Σερβίας να 
διευκολύνουν τη συνεργασία της EULEX
με τους Σέρβους του Κοσόβου ώστε να 
επιτευχθεί η πλήρης άσκηση της εντολής 
της EULEX και της KFOR·

διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του 
διαλόγου με την Πρίστινα, χωρίς να 
περιλαμβάνεται ή να επηρεάζεται το 
καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου ως 
ανεξάρτητου κράτους· χαιρετίζει, ως εκ 
τούτου, τις επιτευχθείσες συμφωνίες και 
ζητεί από τη σερβική κυβέρνηση να τις 
θέσει πάραυτα σε πλήρη εφαρμογή·
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ομαλή κυκλοφορία εμπορευμάτων που 
κατέστη δυνατή με την αποδοχή των 
τελωνειακών σφραγίδων, για την 
παράδοση των πρώτων 100.000 
πιστοποιητικών γέννησης από τις αρχές 
της Σερβίας στην EULEX και για την 
έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας για την 
ελεύθερη κυκλοφορία, στις 26 Δεκεμβρίου 
2011, ως πρώτα βήματα για την εφαρμογή 
των συμφωνιών· χαιρετίζει τη δήλωση του 
Προέδρου Tadić για την ανάγκη να 
απομακρυνθούν τα οδοφράγματα και να 
ακολουθήσει η μερική κατάργησή τους·
υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία 
προσώπων, εμπορευμάτων, ιδεών και 
κεφαλαίων έχει θεμελιώδη σημασία στην 
ΕΕ και ζητεί από τις αρχές της Σερβίας να 
διασφαλίσουν τη μόνιμη κατάργηση των 
εναπομενόντων οδοφραγμάτων, που θα 
επιτρέψει την πρόσβαση και διάβαση των 
σημείων διέλευσης· καλεί τις αρχές της 
Σερβίας να διευκολύνουν τη συνεργασία 
της EULEX με τους Σέρβους του Κοσόβου 
ώστε να επιτευχθεί η πλήρης άσκηση των 
εντολών της EULEX και της KFOR και 
υπενθυμίζει στη σερβική κυβέρνηση την 
υποχρέωσή της να καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια προκειμένου να 
προλαμβάνονται οι βίαιες επιθέσεις στις 
ευρωπαϊκές δυνάμεις ασφαλείας στην 
περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 43
Eduard Kukan
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τις εξελίξεις στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο το 
δεύτερο εξάμηνο του 2011, ιδίως για τις 
βιαιότητες που ακολούθησαν μετά τα 
επεισόδια του Ιουλίου· επαναλαμβάνει ότι 
ο μόνος τρόπος να εκλείψουν σε μόνιμη 
βάση οι εντάσεις στην περιοχή είναι οι 
λύσεις που θα προκύψουν μέσα από 
διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του 
διαλόγου με την Πρίστινα· χαιρετίζει, ως 
εκ τούτου, τις επιτευχθείσες συμφωνίες και 
ζητεί από τη σερβική κυβέρνηση να τις 
θέσει πάραυτα σε πλήρη εφαρμογή·
εκφράζει την ικανοποίησή του για την
ομαλή κυκλοφορία εμπορευμάτων που 
κατέστη δυνατή με την αποδοχή των 
τελωνειακών σφραγίδων, για την 
παράδοση των πρώτων 100.000 
πιστοποιητικών γέννησης από τις αρχές 
της Σερβίας στην EULEX και για την 
έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας για την 
ελεύθερη κυκλοφορία, στις 26 Δεκεμβρίου 
2011, ως πρώτα βήματα για την εφαρμογή 
των συμφωνιών· χαιρετίζει τη δήλωση του 
Προέδρου Tadić για την ανάγκη να 
απομακρυνθούν τα οδοφράγματα και να 
ακολουθήσει η μερική κατάργησή τους·
υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία 
προσώπων, εμπορευμάτων, ιδεών και 
κεφαλαίων έχει θεμελιώδη σημασία στην 
ΕΕ και ζητεί από τις αρχές της Σερβίας να
διασφαλίσουν τη μόνιμη κατάργηση των 
εναπομενόντων οδοφραγμάτων, που θα 
επιτρέψει την πρόσβαση στα σημεία 
διέλευσης· καλεί τις αρχές της Σερβίας να 
διευκολύνουν τη συνεργασία της EULEX
με τους Σέρβους του Κοσόβου ώστε να 
επιτευχθεί η πλήρης άσκηση της εντολής 
της EULEX και της KFOR·

3. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τις εξελίξεις στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο το 
δεύτερο εξάμηνο του 2011, ιδίως για τις 
βιαιότητες που ακολούθησαν μετά τα 
επεισόδια του Ιουλίου· επαναλαμβάνει ότι 
ο μόνος τρόπος να εκλείψουν σε μόνιμη 
βάση οι εντάσεις στην περιοχή είναι οι
συνεχείς πολιτικές προσπάθειες και οι
λύσεις που θα προκύψουν μέσα από 
διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του 
διαλόγου με την Πρίστινα· χαιρετίζει, ως 
εκ τούτου, τις επιτευχθείσες συμφωνίες και 
ζητεί από τη σερβική κυβέρνηση να τις 
θέσει πάραυτα σε πλήρη εφαρμογή·
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ομαλή κυκλοφορία εμπορευμάτων που 
κατέστη δυνατή με την αποδοχή των 
τελωνειακών σφραγίδων, για την 
παράδοση των πρώτων 100.000 
πιστοποιητικών γέννησης από τις αρχές 
της Σερβίας στην EULEX και για την 
έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας για την 
ελεύθερη κυκλοφορία, στις 26 Δεκεμβρίου 
2011, ως πρώτα βήματα για την εφαρμογή 
των συμφωνιών· χαιρετίζει τη δήλωση του 
Προέδρου Tadić για την ανάγκη να 
απομακρυνθούν τα οδοφράγματα και να 
ακολουθήσει η μερική κατάργησή τους·
υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία 
προσώπων, εμπορευμάτων, ιδεών και 
κεφαλαίων έχει θεμελιώδη σημασία στην 
ΕΕ και ζητεί από τις αρχές της Σερβίας να
συνεχίσουν να στηρίζουν και να 
διευκολύνουν τη μόνιμη κατάργηση των 
εναπομενόντων οδοφραγμάτων, που θα 
επιτρέψει την πρόσβαση στα σημεία 
διέλευσης· καλεί τις αρχές της Σερβίας να 
διευκολύνουν τη συνεργασία της EULEX
με τους Σέρβους του Κοσόβου ώστε να 
επιτευχθεί η πλήρης άσκηση της εντολής 
της EULEX και της KFOR·

Or. en
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Τροπολογία 44
Kristian Vigenin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τις εξελίξεις στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο το 
δεύτερο εξάμηνο του 2011, ιδίως για τις 
βιαιότητες που ακολούθησαν μετά τα 
επεισόδια του Ιουλίου· επαναλαμβάνει ότι 
ο μόνος τρόπος να εκλείψουν σε μόνιμη 
βάση οι εντάσεις στην περιοχή είναι οι 
λύσεις που θα προκύψουν μέσα από 
διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του 
διαλόγου με την Πρίστινα· χαιρετίζει, ως 
εκ τούτου, τις επιτευχθείσες συμφωνίες και 
ζητεί από τη σερβική κυβέρνηση να τις 
θέσει πάραυτα σε πλήρη εφαρμογή·
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ομαλή κυκλοφορία εμπορευμάτων που 
κατέστη δυνατή με την αποδοχή των 
τελωνειακών σφραγίδων, για την 
παράδοση των πρώτων 100.000 
πιστοποιητικών γέννησης από τις αρχές 
της Σερβίας στην EULEX και για την 
έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας για την 
ελεύθερη κυκλοφορία, στις 26 Δεκεμβρίου 
2011, ως πρώτα βήματα για την εφαρμογή 
των συμφωνιών· χαιρετίζει τη δήλωση του 
Προέδρου Tadić για την ανάγκη να 
απομακρυνθούν τα οδοφράγματα και να 
ακολουθήσει η μερική κατάργησή τους·
υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία 
προσώπων, εμπορευμάτων, ιδεών και 
κεφαλαίων έχει θεμελιώδη σημασία στην 
ΕΕ και ζητεί από τις αρχές της Σερβίας να 
διασφαλίσουν τη μόνιμη κατάργηση των
εναπομενόντων οδοφραγμάτων, που θα 
επιτρέψει την πρόσβαση στα σημεία 
διέλευσης· καλεί τις αρχές της Σερβίας να 
διευκολύνουν τη συνεργασία της EULEX
με τους Σέρβους του Κοσόβου ώστε να 
επιτευχθεί η πλήρης άσκηση της εντολής 

3. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τις εξελίξεις στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο το 
δεύτερο εξάμηνο του 2011, ιδίως για τις 
βιαιότητες που ακολούθησαν μετά τα 
επεισόδια του Ιουλίου· επαναλαμβάνει ότι 
ο μόνος τρόπος να εκλείψουν σε μόνιμη 
βάση οι εντάσεις στην περιοχή είναι οι
ρεαλιστικές και βιώσιμες λύσεις που θα 
προκύψουν μέσα από διαπραγματεύσεις 
στο πλαίσιο του διαλόγου με την Πρίστινα·
χαιρετίζει, ως εκ τούτου, τις επιτευχθείσες 
συμφωνίες και ζητεί από τη σερβική 
κυβέρνηση να τις θέσει πάραυτα σε πλήρη 
εφαρμογή· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για την ομαλή κυκλοφορία εμπορευμάτων 
που κατέστη δυνατή με την αποδοχή των 
τελωνειακών σφραγίδων, για την 
παράδοση των πρώτων 100.000 
πιστοποιητικών γέννησης από τις αρχές 
της Σερβίας στην EULEX και για την 
έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας για την 
ελεύθερη κυκλοφορία, στις 26 Δεκεμβρίου 
2011, ως πρώτα βήματα για την εφαρμογή 
των συμφωνιών· χαιρετίζει τη δήλωση του 
Προέδρου Tadić για την ανάγκη να 
απομακρυνθούν τα οδοφράγματα και να 
ακολουθήσει η μερική κατάργησή τους·
υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία 
προσώπων, εμπορευμάτων, ιδεών, 
υπηρεσιών και κεφαλαίων έχει θεμελιώδη 
σημασία στην ΕΕ και ζητεί από τις αρχές 
της Σερβίας να διασφαλίσουν τη μόνιμη 
κατάργηση των εναπομενόντων 
οδοφραγμάτων, που θα επιτρέψει την 
πρόσβαση στα σημεία διέλευσης· καλεί τις 
αρχές της Σερβίας να διευκολύνουν τη 
συνεργασία της EULEX με τους Σέρβους 
του Κοσόβου ώστε να επιτευχθεί η πλήρης 
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της EULEX και της KFOR· άσκηση της εντολής της EULEX και της 
KFOR·

Or. en

Τροπολογία 45
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τις εξελίξεις στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο το 
δεύτερο εξάμηνο του 2011, ιδίως για τις 
βιαιότητες που ακολούθησαν μετά τα 
επεισόδια του Ιουλίου· επαναλαμβάνει ότι 
ο μόνος τρόπος να εκλείψουν σε μόνιμη 
βάση οι εντάσεις στην περιοχή είναι οι 
λύσεις που θα προκύψουν μέσα από 
διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του 
διαλόγου με την Πρίστινα· χαιρετίζει, ως 
εκ τούτου, τις επιτευχθείσες συμφωνίες και 
ζητεί από τη σερβική κυβέρνηση να τις 
θέσει πάραυτα σε πλήρη εφαρμογή·
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ομαλή κυκλοφορία εμπορευμάτων που 
κατέστη δυνατή με την αποδοχή των 
τελωνειακών σφραγίδων, για την 
παράδοση των πρώτων 100.000 
πιστοποιητικών γέννησης από τις αρχές 
της Σερβίας στην EULEX και για την 
έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας για την 
ελεύθερη κυκλοφορία, στις 26 Δεκεμβρίου 
2011, ως πρώτα βήματα για την εφαρμογή 
των συμφωνιών· χαιρετίζει τη δήλωση του 
Προέδρου Tadić για την ανάγκη να 
απομακρυνθούν τα οδοφράγματα και να 
ακολουθήσει η μερική κατάργησή τους·
υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία 
προσώπων, εμπορευμάτων, ιδεών και 
κεφαλαίων έχει θεμελιώδη σημασία στην 
ΕΕ και ζητεί από τις αρχές της Σερβίας να
διασφαλίσουν τη μόνιμη κατάργηση των 
εναπομενόντων οδοφραγμάτων, που θα 

3. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τις εξελίξεις στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο το 
δεύτερο εξάμηνο του 2011, ιδίως για τις 
βιαιότητες που ακολούθησαν μετά τα 
επεισόδια του Ιουλίου· επαναλαμβάνει ότι 
ο μόνος τρόπος να εκλείψουν σε μόνιμη 
βάση οι εντάσεις στην περιοχή είναι οι 
λύσεις που θα προκύψουν μέσα από 
διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του 
διαλόγου με την Πρίστινα και υπενθυμίζει 
τη ζωτική σημασία μιας σταθερής 
σχέσης μεταξυ πλειονότητας και 
μειονοτήτων βάσει αμοιβαίου σεβασμού·
χαιρετίζει, ως εκ τούτου, τις επιτευχθείσες 
συμφωνίες και ζητεί από τη σερβική 
κυβέρνηση να τις θέσει πάραυτα σε πλήρη 
εφαρμογή· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για την ομαλή κυκλοφορία εμπορευμάτων 
που κατέστη δυνατή με την αποδοχή των 
τελωνειακών σφραγίδων, για την 
παράδοση των πρώτων 100.000 
πιστοποιητικών γέννησης από τις αρχές 
της Σερβίας στην EULEX και για την 
έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας για την 
ελεύθερη κυκλοφορία, στις 26 Δεκεμβρίου
2011, ως πρώτα βήματα για την εφαρμογή 
των συμφωνιών· χαιρετίζει τη δήλωση του 
Προέδρου Tadić για την ανάγκη να 
απομακρυνθούν τα οδοφράγματα και να 
ακολουθήσει η μερική κατάργησή τους·
υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία 
προσώπων, εμπορευμάτων, ιδεών και 
κεφαλαίων έχει θεμελιώδη σημασία στην 
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επιτρέψει την πρόσβαση στα σημεία 
διέλευσης· καλεί τις αρχές της Σερβίας να 
διευκολύνουν τη συνεργασία της EULEX
με τους Σέρβους του Κοσόβου ώστε να 
επιτευχθεί η πλήρης άσκηση της εντολής 
της EULEX και της KFOR·

ΕΕ και ζητεί από τις αρχές της Σερβίας να
ενθαρρύνουν τη μόνιμη κατάργηση των 
εναπομενόντων οδοφραγμάτων, που θα 
επιτρέψει την πρόσβαση στα σημεία 
διέλευσης· καλεί τις αρχές της Σερβίας να 
διευκολύνουν τη συνεργασία της EULEX
με τους Σέρβους του Κοσόβου ώστε να 
επιτευχθεί η πλήρης άσκηση της εντολής 
της EULEX και της KFOR·

Or. en

Τροπολογία 46
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τις εξελίξεις στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο το 
δεύτερο εξάμηνο του 2011, ιδίως για τις 
βιαιότητες που ακολούθησαν μετά τα 
επεισόδια του Ιουλίου· επαναλαμβάνει ότι 
ο μόνος τρόπος να εκλείψουν σε μόνιμη 
βάση οι εντάσεις στην περιοχή είναι οι 
λύσεις που θα προκύψουν μέσα από 
διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του 
διαλόγου με την Πρίστινα· χαιρετίζει, ως 
εκ τούτου, τις επιτευχθείσες συμφωνίες και 
ζητεί από τη σερβική κυβέρνηση να τις 
θέσει πάραυτα σε πλήρη εφαρμογή·
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ομαλή κυκλοφορία εμπορευμάτων που 
κατέστη δυνατή με την αποδοχή των 
τελωνειακών σφραγίδων, για την 
παράδοση των πρώτων 100.000 
πιστοποιητικών γέννησης από τις αρχές 
της Σερβίας στην EULEX και για την 
έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας για την 
ελεύθερη κυκλοφορία, στις 26 Δεκεμβρίου
2011, ως πρώτα βήματα για την εφαρμογή 
των συμφωνιών· χαιρετίζει τη δήλωση του 
Προέδρου Tadić για την ανάγκη να 
απομακρυνθούν τα οδοφράγματα και να 

3. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τις εξελίξεις στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο το 
δεύτερο εξάμηνο του 2011, ιδίως για τις 
βιαιότητες που ακολούθησαν μετά τα 
επεισόδια του Ιουλίου· επαναλαμβάνει ότι 
ο μόνος τρόπος να εκλείψουν σε μόνιμη 
βάση οι εντάσεις στην περιοχή είναι οι 
λύσεις που θα προκύψουν μέσα από 
διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του 
διαλόγου με την Πρίστινα· χαιρετίζει, ως 
εκ τούτου, τις επιτευχθείσες συμφωνίες και 
ζητεί από τη σερβική κυβέρνηση να
προχωρήσει πάραυτα στην εφαρμογή τους 
καλή τη πίστει· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για την ομαλή κυκλοφορία 
εμπορευμάτων που κατέστη δυνατή με την 
αποδοχή των τελωνειακών σφραγίδων, για 
την παράδοση των πρώτων 100.000 
πιστοποιητικών γέννησης από τις αρχές 
της Σερβίας στην EULEX και για την 
έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας για την
ελεύθερη κυκλοφορία, στις 26 Δεκεμβρίου 
2011, ως πρώτα βήματα για την εφαρμογή 
των συμφωνιών· χαιρετίζει τη δήλωση του 
Προέδρου Tadić για την ανάγκη να 
απομακρυνθούν τα οδοφράγματα και να 
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ακολουθήσει η μερική κατάργησή τους·
υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία 
προσώπων, εμπορευμάτων, ιδεών και 
κεφαλαίων έχει θεμελιώδη σημασία στην 
ΕΕ και ζητεί από τις αρχές της Σερβίας να 
διασφαλίσουν τη μόνιμη κατάργηση των 
εναπομενόντων οδοφραγμάτων, που θα 
επιτρέψει την πρόσβαση στα σημεία 
διέλευσης· καλεί τις αρχές της Σερβίας να 
διευκολύνουν τη συνεργασία της EULEX
με τους Σέρβους του Κοσόβου ώστε να 
επιτευχθεί η πλήρης άσκηση της εντολής 
της EULEX και της KFOR·

ακολουθήσει η μερική κατάργησή τους·
υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία 
προσώπων, εμπορευμάτων, ιδεών και 
κεφαλαίων έχει θεμελιώδη σημασία στην 
ΕΕ και ζητεί από τις αρχές της Σερβίας να 
διασφαλίσουν τη μόνιμη κατάργηση των 
εναπομενόντων οδοφραγμάτων, που θα 
επιτρέψει την πρόσβαση στα σημεία 
διέλευσης· καλεί τις αρχές της Σερβίας να 
διευκολύνουν τη συνεργασία της EULEX
με τους Σέρβους του Κοσόβου ώστε να 
επιτευχθεί η πλήρης άσκηση της εντολής 
της EULEX και της KFOR·

Or. en

Τροπολογία 47
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τις εξελίξεις στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο το 
δεύτερο εξάμηνο του 2011, ιδίως για τις 
βιαιότητες που ακολούθησαν μετά τα 
επεισόδια του Ιουλίου· επαναλαμβάνει ότι 
ο μόνος τρόπος να εκλείψουν σε μόνιμη 
βάση οι εντάσεις στην περιοχή είναι οι 
λύσεις που θα προκύψουν μέσα από 
διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του 
διαλόγου με την Πρίστινα· χαιρετίζει, ως 
εκ τούτου, τις επιτευχθείσες συμφωνίες και 
ζητεί από τη σερβική κυβέρνηση να τις 
θέσει πάραυτα σε πλήρη εφαρμογή·
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ομαλή κυκλοφορία εμπορευμάτων που 
κατέστη δυνατή με την αποδοχή των 
τελωνειακών σφραγίδων, για την 
παράδοση των πρώτων 100.000 
πιστοποιητικών γέννησης από τις αρχές 
της Σερβίας στην EULEX και για την 
έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας για την 
ελεύθερη κυκλοφορία, στις 26 Δεκεμβρίου 

3. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τις εξελίξεις στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο το 
δεύτερο εξάμηνο του 2011, ιδίως για τις 
βιαιότητες που ακολούθησαν μετά τα 
επεισόδια του Ιουλίου· επαναλαμβάνει ότι 
ο μόνος τρόπος να εκλείψουν σε μόνιμη 
βάση οι εντάσεις στην περιοχή είναι οι 
λύσεις που θα προκύψουν μέσα από 
διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του 
διαλόγου με την Πρίστινα· χαιρετίζει, ως 
εκ τούτου, τις επιτευχθείσες συμφωνίες και 
ζητεί από τη σερβική κυβέρνηση να τις 
θέσει πάραυτα σε πλήρη εφαρμογή·
υπογραμμίζει τη σημασία της 
συμμετοχής του Κοσσυφοπεδίου στα 
περιφερειακά φόρουμ για τη σταθερότητα 
και ανάπτυξη της περιοχής· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ομαλή 
κυκλοφορία εμπορευμάτων που κατέστη 
δυνατή με την αποδοχή των τελωνειακών 
σφραγίδων, για την παράδοση των πρώτων 
100.000 πιστοποιητικών γέννησης από τις 
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2011, ως πρώτα βήματα για την εφαρμογή 
των συμφωνιών· χαιρετίζει τη δήλωση του 
Προέδρου Tadić για την ανάγκη να 
απομακρυνθούν τα οδοφράγματα και να 
ακολουθήσει η μερική κατάργησή τους·
υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία 
προσώπων, εμπορευμάτων, ιδεών και 
κεφαλαίων έχει θεμελιώδη σημασία στην 
ΕΕ και ζητεί από τις αρχές της Σερβίας να 
διασφαλίσουν τη μόνιμη κατάργηση των 
εναπομενόντων οδοφραγμάτων, που θα 
επιτρέψει την πρόσβαση στα σημεία 
διέλευσης· καλεί τις αρχές της Σερβίας να 
διευκολύνουν τη συνεργασία της EULEX
με τους Σέρβους του Κοσόβου ώστε να 
επιτευχθεί η πλήρης άσκηση της εντολής 
της EULEX και της KFOR·

αρχές της Σερβίας στην EULEX και για 
την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας για 
την ελεύθερη κυκλοφορία, στις 26 
Δεκεμβρίου 2011, ως πρώτα βήματα για 
την εφαρμογή των συμφωνιών· χαιρετίζει 
τη δήλωση του Προέδρου Tadić για την 
ανάγκη να απομακρυνθούν τα 
οδοφράγματα και να ακολουθήσει η 
μερική κατάργησή τους· καλεί τους 
πολιτικούς ηγέτες να προβούν σε 
εποικοδομητικό διάλογο προκειμένου να 
μην τεθεί σε κίνδυνο η εφαρμογή των
επιτευχθεισών συμφωνιών και οι 
συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ 
Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου· υπενθυμίζει 
ότι η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, 
εμπορευμάτων, ιδεών και κεφαλαίων έχει 
θεμελιώδη σημασία στην ΕΕ και ζητεί από 
τις αρχές της Σερβίας να διασφαλίσουν τη 
μόνιμη κατάργηση των εναπομενόντων 
οδοφραγμάτων, που θα επιτρέψει την 
πρόσβαση στα σημεία διέλευσης· καλεί τις 
αρχές της Σερβίας να διευκολύνουν τη 
συνεργασία της EULEX με τους Σέρβους 
του Κοσόβου ώστε να επιτευχθεί η πλήρης 
άσκηση της εντολής της EULEX και της 
KFOR·

Or. en

Τροπολογία 48
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τις εξελίξεις στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο το 
δεύτερο εξάμηνο του 2011, ιδίως για τις 
βιαιότητες που ακολούθησαν μετά τα 
επεισόδια του Ιουλίου· επαναλαμβάνει ότι 
ο μόνος τρόπος να εκλείψουν σε μόνιμη 
βάση οι εντάσεις στην περιοχή είναι οι 
λύσεις που θα προκύψουν μέσα από 

3. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τις εξελίξεις στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο το 
δεύτερο εξάμηνο του 2011, ιδίως για τις 
βιαιότητες που ακολούθησαν μετά τα 
επεισόδια του Ιουλίου· επαναλαμβάνει ότι 
ο μόνος τρόπος να εκλείψουν σε μόνιμη 
βάση οι εντάσεις στην περιοχή είναι οι 
λύσεις που θα προκύψουν μέσα από 
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διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του 
διαλόγου με την Πρίστινα· χαιρετίζει, ως 
εκ τούτου, τις επιτευχθείσες συμφωνίες και 
ζητεί από τη σερβική κυβέρνηση να τις 
θέσει πάραυτα σε πλήρη εφαρμογή·
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ομαλή κυκλοφορία εμπορευμάτων που 
κατέστη δυνατή με την αποδοχή των 
τελωνειακών σφραγίδων, για την 
παράδοση των πρώτων 100.000 
πιστοποιητικών γέννησης από τις αρχές 
της Σερβίας στην EULEX και για την 
έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας για την 
ελεύθερη κυκλοφορία, στις 26 Δεκεμβρίου 
2011, ως πρώτα βήματα για την εφαρμογή 
των συμφωνιών· χαιρετίζει τη δήλωση του 
Προέδρου Tadić για την ανάγκη να 
απομακρυνθούν τα οδοφράγματα και να 
ακολουθήσει η μερική κατάργησή τους·
υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία 
προσώπων, εμπορευμάτων, ιδεών και 
κεφαλαίων έχει θεμελιώδη σημασία στην 
ΕΕ και ζητεί από τις αρχές της Σερβίας να 
διασφαλίσουν τη μόνιμη κατάργηση των 
εναπομενόντων οδοφραγμάτων, που θα 
επιτρέψει την πρόσβαση στα σημεία 
διέλευσης· καλεί τις αρχές της Σερβίας να 
διευκολύνουν τη συνεργασία της EULEX
με τους Σέρβους του Κοσόβου ώστε να 
επιτευχθεί η πλήρης άσκηση της εντολής 
της EULEX και της KFOR·

διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του 
διαλόγου με την Πρίστινα· χαιρετίζει, ως 
εκ τούτου, τις επιτευχθείσες συμφωνίες και 
ζητεί από τη σερβική κυβέρνηση να τις 
θέσει πάραυτα σε πλήρη εφαρμογή·
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ομαλή κυκλοφορία εμπορευμάτων που 
κατέστη δυνατή με την αποδοχή των 
τελωνειακών σφραγίδων, για την 
παράδοση των πρώτων 10.000-15.000 
αρχείων ληξιαρχικού μητρώου του 
Κοσσυφοπεδίου από τις αρχές της Σερβίας 
στην EULEX και για την έναρξη 
εφαρμογής της συμφωνίας για την 
ελεύθερη κυκλοφορία, στις 26 Δεκεμβρίου 
2011, ως πρώτα βήματα για την εφαρμογή 
των συμφωνιών· χαιρετίζει τη δήλωση του 
Προέδρου Tadić για την ανάγκη να 
απομακρυνθούν τα οδοφράγματα και να 
ακολουθήσει η μερική κατάργησή τους·
υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία 
προσώπων, εμπορευμάτων, ιδεών και 
κεφαλαίων έχει θεμελιώδη σημασία στην 
ΕΕ και ζητεί από τις αρχές της Σερβίας να 
διασφαλίσουν τη μόνιμη κατάργηση των 
εναπομενόντων οδοφραγμάτων, που θα 
επιτρέψει την πρόσβαση στα σημεία 
διέλευσης· καλεί τις αρχές της Σερβίας να 
διευκολύνουν τη συνεργασία της EULEX
με τους Σέρβους του Κοσόβου ώστε να 
επιτευχθεί η πλήρης άσκηση της εντολής 
της EULEX και της KFOR·

Or. en

Τροπολογία 49
Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τις εξελίξεις στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο το 
δεύτερο εξάμηνο του 2011, ιδίως για τις 

3. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τις εξελίξεις στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο το 
δεύτερο εξάμηνο του 2011, ιδίως για τις 
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βιαιότητες που ακολούθησαν μετά τα 
επεισόδια του Ιουλίου· επαναλαμβάνει ότι 
ο μόνος τρόπος να εκλείψουν σε μόνιμη 
βάση οι εντάσεις στην περιοχή είναι οι 
λύσεις που θα προκύψουν μέσα από 
διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του 
διαλόγου με την Πρίστινα· χαιρετίζει, ως 
εκ τούτου, τις επιτευχθείσες συμφωνίες και 
ζητεί από τη σερβική κυβέρνηση να τις 
θέσει πάραυτα σε πλήρη εφαρμογή·
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ομαλή κυκλοφορία εμπορευμάτων που 
κατέστη δυνατή με την αποδοχή των 
τελωνειακών σφραγίδων, για την 
παράδοση των πρώτων 100.000 
πιστοποιητικών γέννησης από τις αρχές 
της Σερβίας στην EULEX και για την 
έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας για την 
ελεύθερη κυκλοφορία, στις 26 Δεκεμβρίου 
2011, ως πρώτα βήματα για την εφαρμογή 
των συμφωνιών· χαιρετίζει τη δήλωση του 
Προέδρου Tadić για την ανάγκη να 
απομακρυνθούν τα οδοφράγματα και να 
ακολουθήσει η μερική κατάργησή τους·
υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία 
προσώπων, εμπορευμάτων, ιδεών και 
κεφαλαίων έχει θεμελιώδη σημασία στην 
ΕΕ και ζητεί από τις αρχές της Σερβίας να 
διασφαλίσουν τη μόνιμη κατάργηση των 
εναπομενόντων οδοφραγμάτων, που θα 
επιτρέψει την πρόσβαση στα σημεία 
διέλευσης· καλεί τις αρχές της Σερβίας να 
διευκολύνουν τη συνεργασία της EULEX
με τους Σέρβους του Κοσόβου ώστε να 
επιτευχθεί η πλήρης άσκηση της εντολής 
της EULEX και της KFOR·

βιαιότητες που ακολούθησαν μετά τα 
επεισόδια του Ιουλίου· επαναλαμβάνει ότι 
ο μόνος τρόπος να εκλείψουν σε μόνιμη 
βάση οι εντάσεις στην περιοχή είναι οι 
λύσεις που θα προκύψουν μέσα από 
διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του 
διαλόγου με την Πρίστινα· χαιρετίζει, ως 
εκ τούτου, τις επιτευχθείσες συμφωνίες και 
ζητεί από τη σερβική κυβέρνηση να τις 
θέσει πάραυτα σε πλήρη εφαρμογή·
εκφράζει την ικανοποίησή του για την
ομαλή κυκλοφορία εμπορευμάτων που 
κατέστη δυνατή με την αποδοχή των 
τελωνειακών σφραγίδων, για την 
παράδοση των πρώτων 100.000 
πιστοποιητικών γέννησης από τις αρχές 
της Σερβίας στην EULEX και για την 
έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας για την 
ελεύθερη κυκλοφορία, στις 26 Δεκεμβρίου 
2011, ως πρώτα βήματα για την εφαρμογή 
των συμφωνιών· χαιρετίζει τη δήλωση του 
Προέδρου Tadić για την ανάγκη να 
απομακρυνθούν τα οδοφράγματα και να 
ακολουθήσει η μερική κατάργησή τους·
υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία 
προσώπων, εμπορευμάτων, ιδεών και 
κεφαλαίων έχει θεμελιώδη σημασία στην 
ΕΕ και ζητεί από τις αρχές της Σερβίας να 
διασφαλίσουν τη μόνιμη κατάργηση των 
εναπομενόντων οδοφραγμάτων, που θα 
επιτρέψει την πρόσβαση στα σημεία 
διέλευσης·

Or. en

Τροπολογία 50
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις του 
αντιπροέδρου της κυβέρνησης και 
υπουργού Εσωτερικών της Σερβίας, Ivica
Dacic, ο οποίος υποστήριξε ότι η 
αναγνώριση της ανεξαρτησίας του 
Κοσσυφοπεδίου από τη Σερβία δεν μπορεί 
να αποτελεί προϋπόθεση για την 
προσχώρησή της στην ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 51
Μαρία Ελένη Κοππά, Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
επιβεβαίωση της ανάγκης να συνεχιστεί ο 
διάλογος μεταξύ Βελιγραδίου και 
Πρίστινας για τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των λαών των δύο χωρών και 
υπογραμμίζει τη σημασία της διαδικασίας 
αυτής για μια ευρύτερη περιφερειακή 
συνεργασία, σταθερότητα και δυναμισμό 
στη διαδικασία προσχώρησης·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
επιβεβαίωση της ανάγκης να συνεχιστεί ο 
διάλογος μεταξύ Βελιγραδίου και 
Πρίστινας για τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης όλων των λαών της περιοχής
και υπογραμμίζει τη σημασία της σωστής 
διερεύνησης των υποθέσεων βίας, 
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εμπλοκή των 
διεθνών δυνάμεων της KFOR·

Or. en

Τροπολογία 52
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
επιβεβαίωση της ανάγκης να συνεχιστεί ο 

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
επιβεβαίωση της ανάγκης να συνεχιστεί ο 
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διάλογος μεταξύ Βελιγραδίου και 
Πρίστινας για τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των λαών των δύο χωρών και 
υπογραμμίζει τη σημασία της διαδικασίας 
αυτής για μια ευρύτερη περιφερειακή 
συνεργασία, σταθερότητα και δυναμισμό 
στη διαδικασία προσχώρησης·

διάλογος μεταξύ Βελιγραδίου και 
Πρίστινας για τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των λαών της περιοχής και 
υπογραμμίζει τη σημασία της διαδικασίας 
αυτής για μια ευρύτερη περιφερειακή 
συνεργασία, σταθερότητα και δυναμισμό 
στη διαδικασία προσχώρησης·

Or. en

Τροπολογία 53
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Traian Ungureanu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
επιβεβαίωση της ανάγκης να συνεχιστεί ο 
διάλογος μεταξύ Βελιγραδίου και 
Πρίστινας για τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των λαών των δύο χωρών και 
υπογραμμίζει τη σημασία της διαδικασίας 
αυτής για μια ευρύτερη περιφερειακή 
συνεργασία, σταθερότητα και δυναμισμό 
στη διαδικασία προσχώρησης·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
επιβεβαίωση της ανάγκης να συνεχιστεί ο
διάλογος μεταξύ Βελιγραδίου και 
Πρίστινας για τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των λαών και υπογραμμίζει τη 
σημασία της διαδικασίας αυτής για μια 
ευρύτερη περιφερειακή συνεργασία, 
σταθερότητα και δυναμισμό στη 
διαδικασία προσχώρησης·

Or. en

Τροπολογία 54
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
επιβεβαίωση της ανάγκης να συνεχιστεί ο 
διάλογος μεταξύ Βελιγραδίου και 

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
επιβεβαίωση της ανάγκης να συνεχιστεί ο 
διάλογος μεταξύ Βελιγραδίου και 
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Πρίστινας για τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των λαών των δύο χωρών και 
υπογραμμίζει τη σημασία της διαδικασίας 
αυτής για μια ευρύτερη περιφερειακή 
συνεργασία, σταθερότητα και δυναμισμό 
στη διαδικασία προσχώρησης·

Πρίστινας για τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των λαών της Σερβίας και του 
Κοσσυφοπεδίου και υπογραμμίζει τη 
σημασία της διαδικασίας αυτής για μια 
ευρύτερη περιφερειακή συνεργασία, 
σταθερότητα και δυναμισμό στη 
διαδικασία προσχώρησης·

Or. en

Τροπολογία 55
Νικόλαος Χουντής, Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
επιβεβαίωση της ανάγκης να συνεχιστεί ο 
διάλογος μεταξύ Βελιγραδίου και 
Πρίστινας για τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των λαών των δύο χωρών και 
υπογραμμίζει τη σημασία της διαδικασίας 
αυτής για μια ευρύτερη περιφερειακή 
συνεργασία, σταθερότητα και δυναμισμό 
στη διαδικασία προσχώρησης·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
επιβεβαίωση της ανάγκης να συνεχιστεί ο 
διάλογος μεταξύ Βελιγραδίου και 
Πρίστινας για τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των λαών της περιοχής και 
υπογραμμίζει τη σημασία της διαδικασίας 
αυτής για μια ευρύτερη περιφερειακή 
συνεργασία, σταθερότητα και δυναμισμό 
στη διαδικασία προσχώρησης·

Or. el

Τροπολογία 56
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
επιβεβαίωση της ανάγκης να συνεχιστεί ο 
διάλογος μεταξύ Βελιγραδίου και 
Πρίστινας για τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των λαών των δύο χωρών και 
υπογραμμίζει τη σημασία της 

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
επιβεβαίωση της ανάγκης να συνεχιστεί ο 
διάλογος μεταξύ Βελιγραδίου και 
Πρίστινας για τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των λαών των δύο χωρών·
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διαδικασίας αυτής για μια ευρύτερη 
περιφερειακή συνεργασία, σταθερότητα 
και δυναμισμό στη διαδικασία 
προσχώρησης·

Or. de

Τροπολογία 57
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
επιβεβαίωση της ανάγκης να συνεχιστεί ο 
διάλογος μεταξύ Βελιγραδίου και 
Πρίστινας για τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των λαών των δύο χωρών και 
υπογραμμίζει τη σημασία της διαδικασίας 
αυτής για μια ευρύτερη περιφερειακή 
συνεργασία, σταθερότητα και δυναμισμό 
στη διαδικασία προσχώρησης·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
επιβεβαίωση της ανάγκης να συνεχιστεί ο 
διάλογος μεταξύ Βελιγραδίου και 
Πρίστινας για τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των λαών των δύο χωρών και 
υπογραμμίζει τη σημασία της διαδικασίας 
αυτής για μια ευρύτερη περιφερειακή 
συνεργασία, σταθερότητα και δυναμισμό 
στη διαδικασία προσχώρησης· ζητεί από 
το Βελιγράδι και την Πρίστινα να 
συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις καλή τη 
πίστει και να συνεχίσουν την εφαρμογή 
των συμφωνιών·

Or. en

Τροπολογία 58
Doris Pack

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
επιβεβαίωση της ανάγκης να συνεχιστεί ο 
διάλογος μεταξύ Βελιγραδίου και 
Πρίστινας για τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των λαών των δύο χωρών και 

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
επιβεβαίωση της ανάγκης να συνεχιστεί ο 
διάλογος μεταξύ Βελιγραδίου και 
Πρίστινας για τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των λαών των δύο χωρών και 
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υπογραμμίζει τη σημασία της διαδικασίας 
αυτής για μια ευρύτερη περιφερειακή 
συνεργασία, σταθερότητα και δυναμισμό 
στη διαδικασία προσχώρησης·

υπογραμμίζει τη σημασία της διαδικασίας 
αυτής για μια ευρύτερη περιφερειακή 
συνεργασία, σταθερότητα και δυναμισμό 
στη διαδικασία προσχώρησης· ζητεί την 
ταχύτερη δυνατή εφαρμογή των 
επιτευχθέντων αποτελεσμάτων·

Or. en

Τροπολογία 59
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
επιβεβαίωση της ανάγκης να συνεχιστεί ο 
διάλογος μεταξύ Βελιγραδίου και 
Πρίστινας για τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των λαών των δύο χωρών και 
υπογραμμίζει τη σημασία της διαδικασίας 
αυτής για μια ευρύτερη περιφερειακή 
συνεργασία, σταθερότητα και δυναμισμό 
στη διαδικασία προσχώρησης·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
επιβεβαίωση της ανάγκης να συνεχιστεί ο 
διάλογος μεταξύ Βελιγραδίου και 
Πρίστινας για τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των λαών των δύο χωρών και 
υπογραμμίζει τη σημασία της διαδικασίας 
αυτής για μια ευρύτερη περιφερειακή 
συνεργασία, σταθερότητα και δυναμισμό 
στη διαδικασία προσχώρησης· ωστόσο 
υπενθυμίζει ότι η διάλυση των 
παράλληλων διοικητικών δομών στο 
Κοσσυφοπέδιο θα ήταν το κεντρικό 
σημείο οποιασδήποτε συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 60
Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. χαιρετίζει το γεγονός ότι, από τον 
Δεκέμβριο του 2009, σέρβοι πολίτες έχουν 

5. χαιρετίζει το γεγονός ότι, από τον 
Δεκέμβριο του 2009, σέρβοι πολίτες έχουν 
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την ευκαιρία να ταξιδέψουν στη ζώνη 
Σένγκεν χωρίς θεώρηση διαβατηρίου, 
πράγμα που υποστήριζε με σθένος το 
Κοινοβούλιο· υποστηρίζει πλήρως την 
επέκταση του καθεστώτος κατάργησης της 
θεώρησης, εκφράζοντας, ωστόσο, την 
ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό 
αιτούντων άσυλο σε ορισμένα κράτη μέλη 
της ΕΕ· ζητεί από τις αρχές να εντείνουν 
τις προσπάθειες προκειμένου να 
εξηγήσουν στην κοινωνία ότι τα αιτήματα 
αυτά δεν είναι δυνατόν να γίνονται δεκτά
και να εντοπίσουν και να διώξουν τους 
διοργανωτές ταξιδίων με στόχο το άσυλο· 
καλεί τα κράτη μέλη να συνδράμουν τη 
Σερβία στις προσπάθειές της να πατάξει το 
οργανωμένο έγκλημα που σχετίζεται με τη 
διακίνηση δήθεν αιτούντων άσυλο·

την ευκαιρία να ταξιδέψουν στη ζώνη 
Σένγκεν χωρίς θεώρηση διαβατηρίου, 
πράγμα που υποστήριζε με σθένος το 
Κοινοβούλιο· υποστηρίζει πλήρως την 
επέκταση του καθεστώτος κατάργησης της 
θεώρησης, εκφράζοντας, ωστόσο, την 
ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό 
αιτούντων άσυλο σε ορισμένα κράτη μέλη 
της ΕΕ· επισημαίνει ότι οι αιτούντες 
άσυλο ανήκουν στη μεγάλη τους 
πλειονότητα σε εθνοτικές μειονότητες· 
τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπίσει η 
Σερβία ενεργά αυτό το συγκεκριμένο 
μέρος του πληθυσμού προωθώντας και 
διευκολύνοντας την ενσωμάτωσή τους 
στην κοινωνία και βελτιώνοντας τις 
συνθήκες διαβίωσής τους ώστε να 
εξασφαλίσει βιώσιμες εναλλακτικές στη 
μετανάστευση·ζητεί από τις αρχές να 
εντείνουν τις προσπάθειες προκειμένου να 
εξηγήσουν στην κοινωνία τις επιπλοκές 
από τις αιτήσεις ασύλου και να 
εντοπίσουν και να διώξουν τους 
διοργανωτές ταξιδίων με στόχο το άσυλο· 
καλεί τα κράτη μέλη να συνδράμουν τη 
Σερβία στις προσπάθειές της να πατάξει το 
οργανωμένο έγκλημα που σχετίζεται με τη 
διακίνηση δήθεν αιτούντων άσυλο·
επιπλέον, επισημαίνει ότι η Σερβία γίνεται 
όλο και περισσότερο χώρα υποδοχής 
αιτούντων άσυλο, επομένως χρειάζεται 
αποτελεσματικότερη διαχείριση των 
αιτήσεων ασύλου·

Or. en

Τροπολογία 61
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. χαιρετίζει το γεγονός ότι, από τον 5. χαιρετίζει το γεγονός ότι, από τον 
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Δεκέμβριο του 2009, σέρβοι πολίτες έχουν 
την ευκαιρία να ταξιδέψουν στη ζώνη 
Σένγκεν χωρίς θεώρηση διαβατηρίου, 
πράγμα που υποστήριζε με σθένος το 
Κοινοβούλιο· υποστηρίζει πλήρως την 
επέκταση του καθεστώτος κατάργησης της
θεώρησης, εκφράζοντας, ωστόσο, την 
ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό 
αιτούντων άσυλο σε ορισμένα κράτη μέλη 
της ΕΕ· ζητεί από τις αρχές να εντείνουν 
τις προσπάθειες προκειμένου να 
εξηγήσουν στην κοινωνία ότι τα αιτήματα 
αυτά δεν είναι δυνατόν να γίνονται δεκτά 
και να εντοπίσουν και να διώξουν τους 
διοργανωτές ταξιδίων με στόχο το άσυλο· 
καλεί τα κράτη μέλη να συνδράμουν τη 
Σερβία στις προσπάθειές της να πατάξει το 
οργανωμένο έγκλημα που σχετίζεται με τη 
διακίνηση δήθεν αιτούντων άσυλο·

Δεκέμβριο του 2009, σέρβοι πολίτες έχουν 
την ευκαιρία να ταξιδέψουν στη ζώνη 
Σένγκεν χωρίς θεώρηση διαβατηρίου, 
πράγμα που υποστήριζε με σθένος το 
Κοινοβούλιο· υποστηρίζει πλήρως την 
επέκταση του καθεστώτος κατάργησης της 
θεώρησης, εκφράζοντας, ωστόσο, την 
ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό 
αιτούντων άσυλο σε ορισμένα κράτη μέλη 
της ΕΕ· ζητεί από τις αρχές να εντείνουν 
τις προσπάθειες προκειμένου να 
εξηγήσουν στην κοινωνία ότι τα αιτήματα 
αυτά δεν είναι δυνατόν να γίνονται δεκτά 
και να εντοπίσουν και να διώξουν τους 
διοργανωτές ταξιδίων με στόχο το άσυλο· 
τονίζει ωστόσο ότι οποιαδήποτε μέτρα 
στοχεύουν στην αποτροπή της 
κατάχρησης του καθεστώτος 
κατάργησης της θεώρησης πρέπει να 
βασίζονται στην κυριαρχία του δικαίου 
και δεν πρέπει να παραβιάζουν 
αδικαιολόγητα τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, όπως με το αρνούνται σε 
άτομα το δικαίωμα να εγκαταλείψουν τη 
χώρα· καλεί τα κράτη μέλη να 
συνδράμουν τη Σερβία στις προσπάθειές 
της να πατάξει το οργανωμένο έγκλημα 
που σχετίζεται με τη διακίνηση δήθεν 
αιτούντων άσυλο· επισημαίνει ότι μεγάλος 
αριθμός Σέρβων αιτούντων άσυλο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ανήκει στους Ρομά 
και στην εθνοτική αλβανική κοινότητα, η 
κατάσταση των οποίων στη Σερβία είναι 
ιδιαίτερα ανησυχητική·  καλεί τις 
σερβικές αρχές να επιτείνουν τις 
προσπάθειές τους για να προσεγγίσουν 
αυτές τις κοινότητες και να 
αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και τα 
παράπονά τους, ώστε να μειώσουν και 
τελικά να εξαλείψουν τις βαθύτερες αιτίες 
για τον υψηλό αριθμό αιτήσεων ασύλου·

Or. en

Τροπολογία 62
Andreas Mölzer
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. χαιρετίζει το γεγονός ότι, από τον 
Δεκέμβριο του 2009, σέρβοι πολίτες έχουν 
την ευκαιρία να ταξιδέψουν στη ζώνη 
Σένγκεν χωρίς θεώρηση διαβατηρίου, 
πράγμα που υποστήριζε με σθένος το 
Κοινοβούλιο· υποστηρίζει πλήρως την 
επέκταση του καθεστώτος κατάργησης της 
θεώρησης, εκφράζοντας, ωστόσο, την 
ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό 
αιτούντων άσυλο σε ορισμένα κράτη μέλη 
της ΕΕ· ζητεί από τις αρχές να εντείνουν 
τις προσπάθειες προκειμένου να 
εξηγήσουν στην κοινωνία ότι τα αιτήματα 
αυτά δεν είναι δυνατόν να γίνονται δεκτά 
και να εντοπίσουν και να διώξουν τους 
διοργανωτές ταξιδίων με στόχο το άσυλο·
καλεί τα κράτη μέλη να συνδράμουν τη 
Σερβία στις προσπάθειές της να πατάξει το 
οργανωμένο έγκλημα που σχετίζεται με τη 
διακίνηση δήθεν αιτούντων άσυλο·

5. χαιρετίζει το γεγονός ότι, από τον 
Δεκέμβριο του 2009, σέρβοι πολίτες έχουν 
την ευκαιρία να ταξιδέψουν στη ζώνη 
Σένγκεν χωρίς θεώρηση διαβατηρίου, 
πράγμα που υποστήριζε με σθένος το 
Κοινοβούλιο· ωστόσο, βάσει της 
προηγούμενης εμπειρίας, υποστηρίζει την
αναστολή της επέκταση του καθεστώτος 
κατάργησης της θεώρησης μέχρις ότου η 
σερβικές αρχές αντιμετωπίσουν την 
κατάχρηση των αιτημάτων ασύλου. ως εκ 
τούτου ζητεί από τις αρχές να εντείνουν τις 
προσπάθειες προκειμένου να εξηγήσουν 
στην κοινωνία ότι τα αιτήματα αυτά δεν 
είναι δυνατόν να γίνονται δεκτά και να 
εντοπίσουν και να διώξουν τους 
διοργανωτές ταξιδίων με στόχο το άσυλο·
καλεί τα κράτη μέλη να συνδράμουν τη 
Σερβία στις προσπάθειές της να πατάξει το 
οργανωμένο έγκλημα που σχετίζεται με τη 
διακίνηση δήθεν αιτούντων άσυλο·

Or. de

Τροπολογία 63
Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. χαιρετίζει το γεγονός ότι, από τον 
Δεκέμβριο του 2009, σέρβοι πολίτες έχουν 
την ευκαιρία να ταξιδέψουν στη ζώνη 
Σένγκεν χωρίς θεώρηση διαβατηρίου, 
πράγμα που υποστήριζε με σθένος το 
Κοινοβούλιο· υποστηρίζει πλήρως την 
επέκταση του καθεστώτος κατάργησης 
της θεώρησης, εκφράζοντας, ωστόσο, 

5. χαιρετίζει το γεγονός ότι, από τον 
Δεκέμβριο του 2009, σέρβοι πολίτες έχουν 
την ευκαιρία να ταξιδέψουν στη ζώνη 
Σένγκεν χωρίς θεώρηση διαβατηρίου, 
πράγμα που υποστήριζε με σθένος το 
Κοινοβούλιο· καλεί τα κράτη μέλη να 
συνδράμουν τη Σερβία στις προσπάθειές 
της να πατάξει το οργανωμένο έγκλημα 
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την ανησυχία του για τον αυξανόμενο 
αριθμό αιτούντων άσυλο σε ορισμένα 
κράτη μέλη της ΕΕ· ζητεί από τις αρχές 
να εντείνουν τις προσπάθειες προκειμένου 
να εξηγήσουν στην κοινωνία ότι τα 
αιτήματα αυτά δεν είναι δυνατόν να 
γίνονται δεκτά και να εντοπίσουν και να 
διώξουν τους διοργανωτές ταξιδίων με 
στόχο το άσυλο· καλεί τα κράτη μέλη να 
συνδράμουν τη Σερβία στις προσπάθειές 
της να πατάξει το οργανωμένο έγκλημα 
που σχετίζεται με τη διακίνηση δήθεν 
αιτούντων άσυλο·

που σχετίζεται με τη διακίνηση δήθεν 
αιτούντων άσυλο·

Or. en

Τροπολογία 64
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. χαιρετίζει το γεγονός ότι, από τον 
Δεκέμβριο του 2009, σέρβοι πολίτες έχουν 
την ευκαιρία να ταξιδέψουν στη ζώνη 
Σένγκεν χωρίς θεώρηση διαβατηρίου, 
πράγμα που υποστήριζε με σθένος το 
Κοινοβούλιο· υποστηρίζει πλήρως την 
επέκταση του καθεστώτος κατάργησης της 
θεώρησης, εκφράζοντας, ωστόσο, την 
ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό 
αιτούντων άσυλο σε ορισμένα κράτη μέλη 
της ΕΕ· ζητεί από τις αρχές να εντείνουν 
τις προσπάθειες προκειμένου να 
εξηγήσουν στην κοινωνία ότι τα αιτήματα 
αυτά δεν είναι δυνατόν να γίνονται δεκτά 
και να εντοπίσουν και να διώξουν τους 
διοργανωτές ταξιδίων με στόχο το άσυλο· 
καλεί τα κράτη μέλη να συνδράμουν τη 
Σερβία στις προσπάθειές της να πατάξει το 
οργανωμένο έγκλημα που σχετίζεται με τη 
διακίνηση δήθεν αιτούντων άσυλο·

5. χαιρετίζει το γεγονός ότι, από τον 
Δεκέμβριο του 2009, σέρβοι πολίτες έχουν 
την ευκαιρία να ταξιδέψουν στη ζώνη 
Σένγκεν χωρίς θεώρηση διαβατηρίου, 
πράγμα που υποστήριζε με σθένος το 
Κοινοβούλιο· υποστηρίζει πλήρως την 
επέκταση του καθεστώτος κατάργησης της 
θεώρησης, εκφράζοντας, ωστόσο, την 
ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό 
αιτούντων άσυλο σε ορισμένα κράτη μέλη 
της ΕΕ· ζητεί από τις αρχές να εντείνουν 
τις προσπάθειες προκειμένου να 
εξηγήσουν στην κοινωνία ότι τα αιτήματα 
αυτά δεν είναι δυνατόν να γίνονται δεκτά 
και να εντοπίσουν και να διώξουν τους 
διοργανωτές ταξιδίων με στόχο το άσυλο, 
επισημαίνει δε από την άλλη ότι η 
τρέχουσα οικονομική κατάσταση με το 
ποσοστό ανεργίας στο 22% έχει σοβαρές 
επιπτώσεις στη σερβική κοινωνία· καλεί 
τα κράτη μέλη να συνδράμουν τη Σερβία 
στις προσπάθειές της να πατάξει το 
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οργανωμένο έγκλημα που σχετίζεται με τη 
διακίνηση δήθεν αιτούντων άσυλο·

Or. en

Τροπολογία 65
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. χαιρετίζει το γεγονός ότι, από τον 
Δεκέμβριο του 2009, σέρβοι πολίτες έχουν 
την ευκαιρία να ταξιδέψουν στη ζώνη 
Σένγκεν χωρίς θεώρηση διαβατηρίου, 
πράγμα που υποστήριζε με σθένος το 
Κοινοβούλιο· υποστηρίζει πλήρως την 
επέκταση του καθεστώτος κατάργησης 
της θεώρησης, εκφράζοντας, ωστόσο, 
την ανησυχία του για τον αυξανόμενο 
αριθμό αιτούντων άσυλο σε ορισμένα 
κράτη μέλη της ΕΕ· ζητεί από τις αρχές να 
εντείνουν τις προσπάθειες προκειμένου να 
εξηγήσουν στην κοινωνία ότι τα αιτήματα 
αυτά δεν είναι δυνατόν να γίνονται δεκτά 
και να εντοπίσουν και να διώξουν τους 
διοργανωτές ταξιδίων με στόχο το άσυλο· 
καλεί τα κράτη μέλη να συνδράμουν τη 
Σερβία στις προσπάθειές της να πατάξει το 
οργανωμένο έγκλημα που σχετίζεται με τη 
διακίνηση δήθεν αιτούντων άσυλο·

5. λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι, από τον 
Δεκέμβριο του 2009, οι σέρβοι πολίτες 
έχουν την ευκαιρία να ταξιδεύουν στη 
ζώνη Σένγκεν χωρίς θεώρηση διαβατηρίου· 
εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι είναι 
ανάγκη να προληφθεί κάθε μορφή 
καταχρήσεως και απάτης στον τομέα 
αυτόν· προτρέπει τις σερβικές αρχές να 
θέσουν σε εφαρμογή όλα τα μέτρα που 
κρίνονται απαραίτητα έτσι ώστε το 
οργανωμένο έγκλημα να μην μπορεί να 
εκμεταλλεύεται αυτή την ελευθέρωση του 
συστήματος για να ασκεί εμπορία 
ανθρώπων· εκφράζει περαιτέρω ανησυχία 
για τον αυξανόμενο αριθμό των αιτούντων 
άσυλο σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ· 
ζητεί από τις αρχές να εντείνουν τις 
προσπάθειες προκειμένου να εξηγήσουν 
στην κοινωνία ότι τα αιτήματα αυτά δεν 
είναι δυνατόν να γίνονται δεκτά και να 
εντοπίσουν και να διώξουν αυτούς που 
διοργανώνουν ταξίδια με στόχο το άσυλο· 
καλεί τα κράτη μέλη να συνδράμουν τη 
Σερβία στις προσπάθειές της να πατάξει το 
οργανωμένο έγκλημα που σχετίζεται με τη 
διακίνηση δήθεν αιτούντων άσυλο·

Or. it

Τροπολογία 66
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen



AM\890151EL.doc 55/143 PE480.653v01-00

EL

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει την τεράστια σημασία που έχει η 
καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος για το κράτος 
δικαίου στη χώρα· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την πρόοδο ως προς
την καταπολέμηση της διαφθοράς, 
περιλαμβανομένης της πρόσφατης 
έγκρισης διαφόρων σχετικών 
νομοθετημάτων· χαιρετίζει, παρομοίως, 
την απόφαση του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου για την 
αντισυνταγματικότητα της παράλληλης 
άσκησης διαφόρων δημοσίων καθηκόντων 
ως βήμα προς την κατεύθυνση της 
μεγαλύτερης διαφάνειας στο δημόσιο 
τομέα, μέσω του περιορισμού του 
κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τα 
διαπλεκόμενα συμφέροντα πολιτικών 
κομμάτων και μεγαλοεπιχειρηματιών 
συντηρούν τη συστημική διαφθορά, που 
αποτελεί κοινό και ευρέως διαδεδομένο 
πρόβλημα στην περιοχή, και ζητεί την 
αξιόπιστη καταγραφή των διώξεων για 
υποθέσεις με υψηλά ιστάμενους και την 
εφαρμογή κατάλληλου συστήματος 
προστασίας των καταγγελλόντων· ζητεί 
από την κυβέρνηση να δίνει συνέχεια στα 
στοιχεία για συστημική διαφθορά που 
εντοπίζονται από το συμβούλιο κατά της 
διαφθοράς και την υπηρεσία κατά της 
διαφθοράς καθώς και να διασφαλίσει ότι οι 
υπηρεσίες αυτές διαθέτουν τους 
κατάλληλους οικονομικούς και 
διοικητικούς πόρους για την εκτέλεση του 
έργου τους και να παράσχει υποστήριξη σε 
υψηλότερο επίπεδο στη στρατηγική κατά 
της διαφθοράς·

6. τονίζει την τεράστια σημασία που έχει η 
καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος για το κράτος 
δικαίου στη χώρα· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την πρόσφατη 
έγκριση ορισμένων νόμων σχετικά με την 
καταπολέμηση της διαφθοράς αλλά 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι δεν επιβάλλονται και για την 
αυξανόμενη επιρροή του εκτελεστικού 
τομέα στο έργο ανεξάρτητων οργανισμών 
και των ΜΜΕ· επισημαίνει από αυτή την 
άποψη ότι η θέση της Σερβίας στο δείκτη 
διαπιστούμενης δωροδοκίας της 
Transparency International δεν έχει 
βελτιωθεί κατά τα τελευταία τρία χρόνια·
χαιρετίζει, παρομοίως, την απόφαση του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου για την 
αντισυνταγματικότητα της παράλληλης 
άσκησης διαφόρων δημοσίων καθηκόντων 
ως βήμα προς την κατεύθυνση της 
μεγαλύτερης διαφάνειας στο δημόσιο 
τομέα, μέσω του περιορισμού του 
κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τα 
διαπλεκόμενα συμφέροντα πολιτικών 
κομμάτων και μεγαλοεπιχειρηματιών 
συντηρούν τη συστημική διαφθορά, που 
αποτελεί κοινό και ευρέως διαδεδομένο 
πρόβλημα στην περιοχή, και ζητεί την 
αξιόπιστη καταγραφή των διώξεων για 
υποθέσεις με υψηλά ιστάμενους και την 
εφαρμογή κατάλληλου συστήματος 
προστασίας των καταγγελλόντων· 
υπογραμμίζει επίσης ότι η διαφθορά στον 
τομέα υγείας είναι ιδιαίτερα ανησυχητική· 
προτρέπει την κυβέρνηση να δίνει 
συνέχεια στα στοιχεία για συστημική 
διαφθορά που εντοπίζονται από το 
συμβούλιο κατά της διαφθοράς και την 
υπηρεσία κατά της διαφθοράς καθώς και 
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να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες αυτές 
διαθέτουν τους κατάλληλους οικονομικούς 
και διοικητικούς πόρους για την εκτέλεση 
του έργου τους και να παράσχει 
υποστήριξη σε υψηλότερο επίπεδο στη 
στρατηγική κατά της διαφθοράς·

Or. en

Τροπολογία 67
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει την τεράστια σημασία που έχει η 
καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος για το κράτος 
δικαίου στη χώρα· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την πρόοδο ως προς 
την καταπολέμηση της διαφθοράς, 
περιλαμβανομένης της πρόσφατης 
έγκρισης διαφόρων σχετικών 
νομοθετημάτων· χαιρετίζει, παρομοίως, 
την απόφαση του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου για την 
αντισυνταγματικότητα της παράλληλης 
άσκησης διαφόρων δημοσίων καθηκόντων 
ως βήμα προς την κατεύθυνση της 
μεγαλύτερης διαφάνειας στο δημόσιο 
τομέα, μέσω του περιορισμού του 
κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τα 
διαπλεκόμενα συμφέροντα πολιτικών 
κομμάτων και μεγαλοεπιχειρηματιών
συντηρούν τη συστημική διαφθορά, που 
αποτελεί κοινό και ευρέως διαδεδομένο 
πρόβλημα στην περιοχή, και ζητεί την 
αξιόπιστη καταγραφή των διώξεων για 
υποθέσεις με υψηλά ιστάμενους και την 
εφαρμογή κατάλληλου συστήματος 
προστασίας των καταγγελλόντων· ζητεί 
από την κυβέρνηση να δίνει συνέχεια στα 
στοιχεία για συστημική διαφθορά που 

6. τονίζει την τεράστια σημασία που έχει η 
καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος για το κράτος 
δικαίου στη χώρα· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τις πρόσφατες 
επιτυχίες στην καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος , όπως της 
βιομηχανίας κλοπών έργων τέχνης, και 
την πρόοδο ως προς την καταπολέμηση 
της διαφθοράς, περιλαμβανομένης της 
πρόσφατης έγκρισης διαφόρων σχετικών 
νομοθετημάτων· χαιρετίζει, παρομοίως, 
την απόφαση του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου για την 
αντισυνταγματικότητα της παράλληλης 
άσκησης διαφόρων δημοσίων καθηκόντων 
ως βήμα προς την κατεύθυνση της 
μεγαλύτερης διαφάνειας στο δημόσιο 
τομέα, μέσω του περιορισμού του 
κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τα 
διαπλεκόμενα συμφέροντα πολιτικών 
κομμάτων και ιδιωτικού τομέα συντηρούν 
τη συστημική διαφθορά, που αποτελεί 
κοινό και ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα 
στην περιοχή, και ζητεί την αξιόπιστη 
καταγραφή των διώξεων για υποθέσεις με 
υψηλά ιστάμενους και την εφαρμογή 
κατάλληλου συστήματος προστασίας των 
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εντοπίζονται από το συμβούλιο κατά της 
διαφθοράς και την υπηρεσία κατά της 
διαφθοράς καθώς και να διασφαλίσει ότι οι 
υπηρεσίες αυτές διαθέτουν τους 
κατάλληλους οικονομικούς και 
διοικητικούς πόρους για την εκτέλεση του 
έργου τους και να παράσχει υποστήριξη σε 
υψηλότερο επίπεδο στη στρατηγική κατά 
της διαφθοράς·

καταγγελλόντων· ζητεί από την κυβέρνηση 
να δίνει συνέχεια στα στοιχεία για 
συστημική διαφθορά που εντοπίζονται από 
το συμβούλιο κατά της διαφθοράς και την 
υπηρεσία κατά της διαφθοράς καθώς και 
να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες αυτές 
διαθέτουν τους κατάλληλους οικονομικούς 
και διοικητικούς πόρους για την εκτέλεση 
του έργου τους και να παράσχει 
υποστήριξη σε υψηλότερο επίπεδο στη 
στρατηγική κατά της διαφθοράς·

Or. en

Τροπολογία 68
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Traian Ungureanu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει την τεράστια σημασία που έχει η 
καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος για το κράτος 
δικαίου στη χώρα· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την πρόοδο ως προς 
την καταπολέμηση της διαφθοράς, 
περιλαμβανομένης της πρόσφατης 
έγκρισης διαφόρων σχετικών 
νομοθετημάτων· χαιρετίζει, παρομοίως, 
την απόφαση του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου για την 
αντισυνταγματικότητα της παράλληλης 
άσκησης διαφόρων δημοσίων καθηκόντων 
ως βήμα προς την κατεύθυνση της 
μεγαλύτερης διαφάνειας στο δημόσιο 
τομέα, μέσω του περιορισμού του 
κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τα 
διαπλεκόμενα συμφέροντα πολιτικών 
κομμάτων και μεγαλοεπιχειρηματιών 
συντηρούν τη συστημική διαφθορά, που 
αποτελεί κοινό και ευρέως διαδεδομένο 
πρόβλημα στην περιοχή, και ζητεί την 
αξιόπιστη καταγραφή των διώξεων για 

6. τονίζει την τεράστια σημασία που έχει η 
καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος για το κράτος 
δικαίου στη χώρα· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την πρόοδο ως προς 
την καταπολέμηση της διαφθοράς, 
περιλαμβανομένης της πρόσφατης 
έγκρισης διαφόρων σχετικών 
νομοθετημάτων, και ενθαρρύνει τις 
σερβικές αρχές να εστιαστούν στην 
αποτελεσματική εφαρμογή τους· 
χαιρετίζει, παρομοίως, την απόφαση του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου για την 
αντισυνταγματικότητα της παράλληλης 
άσκησης διαφόρων δημοσίων καθηκόντων 
ως βήμα προς την κατεύθυνση της 
μεγαλύτερης διαφάνειας στο δημόσιο 
τομέα, μέσω του περιορισμού του 
κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τα 
διαπλεκόμενα συμφέροντα πολιτικών 
κομμάτων και μεγαλοεπιχειρηματιών 
συντηρούν τη συστημική διαφθορά, που 
αποτελεί κοινό και ευρέως διαδεδομένο 



PE480.653v01-00 58/143 AM\890151EL.doc

EL

υποθέσεις με υψηλά ιστάμενους και την 
εφαρμογή κατάλληλου συστήματος 
προστασίας των καταγγελλόντων· ζητεί 
από την κυβέρνηση να δίνει συνέχεια στα 
στοιχεία για συστημική διαφθορά που 
εντοπίζονται από το συμβούλιο κατά της 
διαφθοράς και την υπηρεσία κατά της 
διαφθοράς καθώς και να διασφαλίσει ότι οι 
υπηρεσίες αυτές διαθέτουν τους 
κατάλληλους οικονομικούς και 
διοικητικούς πόρους για την εκτέλεση του 
έργου τους και να παράσχει υποστήριξη σε 
υψηλότερο επίπεδο στη στρατηγική κατά 
της διαφθοράς·

πρόβλημα στην περιοχή, και ζητεί την 
αξιόπιστη καταγραφή των διώξεων για 
υποθέσεις με υψηλά ιστάμενους και την 
εφαρμογή κατάλληλου συστήματος 
προστασίας των καταγγελλόντων· ζητεί 
από την κυβέρνηση να δίνει συνέχεια στα 
στοιχεία για συστημική διαφθορά που 
εντοπίζονται από το συμβούλιο κατά της 
διαφθοράς και την υπηρεσία κατά της 
διαφθοράς καθώς και να διασφαλίσει ότι οι 
υπηρεσίες αυτές διαθέτουν τους 
κατάλληλους οικονομικούς και 
διοικητικούς πόρους για την εκτέλεση του 
έργου τους και να παράσχει υποστήριξη σε 
υψηλότερο επίπεδο στη στρατηγική κατά 
της διαφθοράς·

Or. en

Τροπολογία 69
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει την τεράστια σημασία που έχει η 
καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος για το κράτος 
δικαίου στη χώρα· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την πρόοδο ως προς 
την καταπολέμηση της διαφθοράς, 
περιλαμβανομένης της πρόσφατης 
έγκρισης διαφόρων σχετικών 
νομοθετημάτων· χαιρετίζει, παρομοίως, 
την απόφαση του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου για την 
αντισυνταγματικότητα της παράλληλης 
άσκησης διαφόρων δημοσίων καθηκόντων 
ως βήμα προς την κατεύθυνση της 
μεγαλύτερης διαφάνειας στο δημόσιο 
τομέα, μέσω του περιορισμού του 
κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τα 
διαπλεκόμενα συμφέροντα πολιτικών 

6. τονίζει την τεράστια σημασία που έχει η 
καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος για το κράτος 
δικαίου στη χώρα· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την πρόοδο ως προς 
την καταπολέμηση της διαφθοράς, 
περιλαμβανομένης της πρόσφατης 
έγκρισης διαφόρων σχετικών 
νομοθετημάτων· χαιρετίζει, παρομοίως, 
την απόφαση του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου για την 
αντισυνταγματικότητα της παράλληλης 
άσκησης διαφόρων δημοσίων καθηκόντων 
ως βήμα προς την κατεύθυνση της 
μεγαλύτερης διαφάνειας στο δημόσιο 
τομέα, μέσω του περιορισμού του 
κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων· 
τονίζει ότι χρειάζεται όχι μόνο δηλωτική 
αλλά γνήσια πολιτική βούληση για την 
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κομμάτων και μεγαλοεπιχειρηματιών 
συντηρούν τη συστημική διαφθορά, που 
αποτελεί κοινό και ευρέως διαδεδομένο 
πρόβλημα στην περιοχή, και ζητεί την 
αξιόπιστη καταγραφή των διώξεων για 
υποθέσεις με υψηλά ιστάμενους και την 
εφαρμογή κατάλληλου συστήματος 
προστασίας των καταγγελλόντων· ζητεί 
από την κυβέρνηση να δίνει συνέχεια στα 
στοιχεία για συστημική διαφθορά που 
εντοπίζονται από το συμβούλιο κατά της 
διαφθοράς και την υπηρεσία κατά της 
διαφθοράς καθώς και να διασφαλίσει ότι οι 
υπηρεσίες αυτές διαθέτουν τους 
κατάλληλους οικονομικούς και 
διοικητικούς πόρους για την εκτέλεση του 
έργου τους και να παράσχει υποστήριξη σε 
υψηλότερο επίπεδο στη στρατηγική κατά 
της διαφθοράς·

καταπολέμηση της διαφθοράς·   
ενθαρρύνει την κυβέρνηση να 
συγκροτήσει ισχυρό ηγετικό δυναμικό 
όσον αφορά τις διαδικασίες 
καταπολέμησης της διαφθοράς και να 
ενισχύσει την εθνική στρατηγική 
καταπολέμησης της διαφθοράς·
υπογραμμίζειτι τα διαπλεκόμενα 
συμφέροντα πολιτικών κομμάτων και 
μεγαλοεπιχειρηματιών συντηρούν τη 
συστημική διαφθορά, που αποτελεί κοινό 
και ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα στην 
περιοχή, και ζητεί την αξιόπιστη 
καταγραφή των διώξεων για υποθέσεις με 
υψηλά ιστάμενους και την εφαρμογή 
κατάλληλου συστήματος προστασίας των 
καταγγελλόντων· ζητεί από την κυβέρνηση 
να δίνει συνέχεια στα στοιχεία για 
συστημική διαφθορά που εντοπίζονται από 
το συμβούλιο κατά της διαφθοράς και την 
υπηρεσία κατά της διαφθοράς καθώς και 
να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες αυτές 
διαθέτουν τους κατάλληλους οικονομικούς 
και διοικητικούς πόρους για την εκτέλεση 
του έργου τους και να παράσχει 
υποστήριξη σε υψηλότερο επίπεδο στη 
στρατηγική κατά της διαφθοράς·

Or. en

Τροπολογία 70
György Schöpflin, Doris Pack, Andrey Kovatchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει την τεράστια σημασία που έχει η 
καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος για το κράτος 
δικαίου στη χώρα· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την πρόοδο ως προς 
την καταπολέμηση της διαφθοράς, 
περιλαμβανομένης της πρόσφατης 
έγκρισης διαφόρων σχετικών 

6. τονίζει την τεράστια σημασία που έχει η 
καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος για το κράτος 
δικαίου στη χώρα· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την πρόοδο ως προς 
την καταπολέμηση της διαφθοράς, 
περιλαμβανομένης της πρόσφατης 
έγκρισης διαφόρων σχετικών 
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νομοθετημάτων· χαιρετίζει, παρομοίως, 
την απόφαση του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου για την 
αντισυνταγματικότητα της παράλληλης 
άσκησης διαφόρων δημοσίων καθηκόντων 
ως βήμα προς την κατεύθυνση της 
μεγαλύτερης διαφάνειας στο δημόσιο 
τομέα, μέσω του περιορισμού του 
κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τα 
διαπλεκόμενα συμφέροντα πολιτικών 
κομμάτων και μεγαλοεπιχειρηματιών 
συντηρούν τη συστημική διαφθορά, που 
αποτελεί κοινό και ευρέως διαδεδομένο 
πρόβλημα στην περιοχή, και ζητεί την 
αξιόπιστη καταγραφή των διώξεων για 
υποθέσεις με υψηλά ιστάμενους και την 
εφαρμογή κατάλληλου συστήματος 
προστασίας των καταγγελλόντων· ζητεί 
από την κυβέρνηση να δίνει συνέχεια στα 
στοιχεία για συστημική διαφθορά που 
εντοπίζονται από το συμβούλιο κατά της 
διαφθοράς και την υπηρεσία κατά της 
διαφθοράς καθώς και να διασφαλίσει ότι οι 
υπηρεσίες αυτές διαθέτουν τους 
κατάλληλους οικονομικούς και 
διοικητικούς πόρους για την εκτέλεση του 
έργου τους και να παράσχει υποστήριξη σε 
υψηλότερο επίπεδο στη στρατηγική κατά 
της διαφθοράς·

νομοθετημάτων· χαιρετίζει, παρομοίως, 
την απόφαση του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου για την 
αντισυνταγματικότητα της παράλληλης 
άσκησης διαφόρων δημοσίων καθηκόντων 
ως βήμα προς την κατεύθυνση της 
μεγαλύτερης διαφάνειας στο δημόσιο 
τομέα, μέσω του περιορισμού του 
κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τα 
διαπλεκόμενα συμφέροντα πολιτικών 
κομμάτων και μεγαλοεπιχειρηματιών 
συντηρούν τη συστημική διαφθορά, που 
αποτελεί κοινό και ευρέως διαδεδομένο 
πρόβλημα στην περιοχή, και ζητεί την 
αξιόπιστη καταγραφή των διώξεων για 
υποθέσεις με υψηλά ιστάμενους και την 
εφαρμογή κατάλληλου συστήματος 
προστασίας των καταγγελλόντων· τονίζει 
ότι θύματα αυτών των επιθέσεων είναι 
ως επί το πλείστον πολιτικοί αντίπαλοι 
και διατρανώνει ότι όσοι υφίστανται 
σοβαρές παραβιάσεις του δικαιώματός 
τους στην ελευθερία, στην ασφάλεια και 
στην ιδιοκτησία δικαιούνται άμεση 
επανεξέταση κάθε ποινικής, αστικής και 
διαδικασίας τους, αναστολή των 
διαδικασιών κατάσχεσης και πτώχευσης 
κατά των εταιρειών τους και έχουν το 
δικαίωμα πολιτικής συμμετοχής, το 
δικαίωμα αποκατάστασης της ιδιωτικής 
τους περιουσίας και της δίκαιης 
αποζημίωσης· ζητεί από την εισαγγελική 
αρχή της Σερβίας να εκδώσει αμέσως 
εντολή να μην ασκηθεί δίωξη στο πλαίσιο 
διαδικασιών που διεξάγονται σύμφωνα με 
το άρθρο 359 του ποινικού κώδικα περί 
κατάχρησης εξουσίας, ενώ τα δικαστήρια 
πρέπει να αναστείλουν κάθε ποινική 
διαδικασία για κατάχρηση εξουσίας όσον 
αφορά  ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
επιχειρήσεις όπου πλειοψηφεί ο ιδιωτικός 
τομέας, καθώς υπονομεύουν την 
εμπιστοσύνη στην κυριαρχία του δικαίου 
σε αυτή τη χώρα καθώς και να 
διαγραφούν αμελλητί οι διατάξεις του 
άρθρου 359 από τον ποινικό κώδικα για 
να υπάρχει συμμόρφωση με τα 
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ευρωπαϊκά πρότυπα·  ζητεί από την 
κυβέρνηση να δίνει συνέχεια στα στοιχεία 
για συστημική διαφθορά που εντοπίζονται 
από το συμβούλιο κατά της διαφθοράς και 
την υπηρεσία κατά της διαφθοράς καθώς 
και να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες αυτές 
διαθέτουν τους κατάλληλους οικονομικούς 
και διοικητικούς πόρους για την εκτέλεση 
του έργου τους και να παράσχει 
υποστήριξη σε υψηλότερο επίπεδο στη 
στρατηγική κατά της διαφθοράς·

Or. en

Τροπολογία 71
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει την τεράστια σημασία που έχει η 
καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος για το κράτος 
δικαίου στη χώρα· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την πρόοδο ως προς 
την καταπολέμηση της διαφθοράς, 
περιλαμβανομένης της πρόσφατης 
έγκρισης διαφόρων σχετικών 
νομοθετημάτων· χαιρετίζει, παρομοίως, 
την απόφαση του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου για την 
αντισυνταγματικότητα της παράλληλης 
άσκησης διαφόρων δημοσίων καθηκόντων 
ως βήμα προς την κατεύθυνση της 
μεγαλύτερης διαφάνειας στο δημόσιο 
τομέα, μέσω του περιορισμού του 
κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τα 
διαπλεκόμενα συμφέροντα πολιτικών 
κομμάτων και μεγαλοεπιχειρηματιών 
συντηρούν τη συστημική διαφθορά, που 
αποτελεί κοινό και ευρέως διαδεδομένο 
πρόβλημα στην περιοχή, και ζητεί την 
αξιόπιστη καταγραφή των διώξεων για 

6. τονίζει την τεράστια σημασία που έχει η 
καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος για το κράτος 
δικαίου στη χώρα· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την πρόοδο ως προς 
την καταπολέμηση της διαφθοράς, 
περιλαμβανομένης της πρόσφατης 
έγκρισης διαφόρων σχετικών 
νομοθετημάτων· χαιρετίζει, παρομοίως, 
την απόφαση του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου για την 
αντισυνταγματικότητα της παράλληλης 
άσκησης διαφόρων δημοσίων καθηκόντων 
ως βήμα προς την κατεύθυνση της 
μεγαλύτερης διαφάνειας στο δημόσιο 
τομέα, μέσω του περιορισμού του 
κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τα 
διαπλεκόμενα συμφέροντα πολιτικών 
κομμάτων και μεγαλοεπιχειρηματιών 
συντηρούν τη συστημική διαφθορά, που 
αποτελεί κοινό και ευρέως διαδεδομένο 
πρόβλημα στην περιοχή, και ζητεί την 
αξιόπιστη καταγραφή των διώξεων για 
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υποθέσεις με υψηλά ιστάμενους και την 
εφαρμογή κατάλληλου συστήματος 
προστασίας των καταγγελλόντων· ζητεί 
από την κυβέρνηση να δίνει συνέχεια στα 
στοιχεία για συστημική διαφθορά που 
εντοπίζονται από το συμβούλιο κατά της 
διαφθοράς και την υπηρεσία κατά της 
διαφθοράς καθώς και να διασφαλίσει ότι οι 
υπηρεσίες αυτές διαθέτουν τους 
κατάλληλους οικονομικούς και 
διοικητικούς πόρους για την εκτέλεση του 
έργου τους και να παράσχει υποστήριξη σε 
υψηλότερο επίπεδο στη στρατηγική κατά 
της διαφθοράς·

υποθέσεις με υψηλά ιστάμενους και την 
εφαρμογή κατάλληλου συστήματος 
προστασίας των καταγγελλόντων· ζητεί 
από την κυβέρνηση να δίνει συνέχεια στα 
στοιχεία για συστημική διαφθορά που 
εντοπίζονται από το συμβούλιο κατά της 
διαφθοράς και την υπηρεσία κατά της 
διαφθοράς καθώς και να διασφαλίσει ότι οι 
υπηρεσίες αυτές διαθέτουν τους 
κατάλληλους οικονομικούς και 
διοικητικούς πόρους για την εκτέλεση του 
έργου τους και να παράσχει υποστήριξη σε 
υψηλότερο επίπεδο στη στρατηγική κατά 
της διαφθοράς· υπογραμμίζει ότι οι 
αλλαγές στο νόμο για τις δημόσιες 
συμβάσεις δεν πρέπει να εξασθενήσει το 
φορέα που εποπτεύει τις διαδικασίες 
δημόσιων συμβάσεων, καθώς αυτός ο 
τομέας έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις 
σημαντικότερες πηγές συστημικής 
διαφθοράς στη χώρα·

Or. en

Τροπολογία 72
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εφιστά την προσοχή σε διάφορες 
παρατυπίες που καταγγέλλονται, ιδίως 
στους τομείς της διαδικασίας 
ιδιωτικοποίησης και των δημόσιων 
συμβάσεων, και ζητεί ενεργότερη 
συνεργασία από την πλευρά των αρχών 
επιβολής του νόμου, για να διασφαλιστεί 
εμπεριστατωμένη διερεύνηση και 
προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη· 
στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι έχει 
τεράστια σημασία η διεξοδική και πλήρης 
καταγραφή της δημόσιας περιουσίας, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές 
και προβλέψιμο επιχειρηματικό 

7. χαιρετίζει την έγκριση των από καιρό 
προσδοκώμενων νόμων σχετικά με την 
επιστροφή περιουσιών και τη δημόσια 
περιουσία καθώς και την πρόθεση της 
Επιτροπής να εποπτεύσει την εφαρμογή 
τους·  εφιστά την προσοχή σε διάφορες 
παρατυπίες που καταγγέλλονται, ιδίως 
στους τομείς της διαδικασίας 
ιδιωτικοποίησης και των δημόσιων 
συμβάσεων, και ζητεί ενεργότερη 
συνεργασία από την πλευρά των αρχών 
επιβολής του νόμου, για να διασφαλιστεί 
εμπεριστατωμένη διερεύνηση και 
προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη· 
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περιβάλλον, να διασφαλιστεί η συνέχεια 
στην απόδοση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας 
και να προληφθεί η παράνομη ιδιοποίηση 
δημόσιας περιουσίας από ιδιωτικά 
συμφέροντα·

στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι έχει 
τεράστια σημασία η διεξοδική και πλήρης 
καταγραφή της δημόσιας περιουσίας, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές 
και προβλέψιμο επιχειρηματικό 
περιβάλλον, να διασφαλιστεί η συνέχεια 
στην απόδοση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας 
και να προληφθεί η παράνομη ιδιοποίηση 
δημόσιας περιουσίας από ιδιωτικά 
συμφέροντα·

Or. en

Τροπολογία 73
György Schöpflin, Doris Pack, Andrey Kovatchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εφιστά την προσοχή σε διάφορες 
παρατυπίες που καταγγέλλονται, ιδίως 
στους τομείς της διαδικασίας 
ιδιωτικοποίησης και των δημόσιων 
συμβάσεων, και ζητεί ενεργότερη 
συνεργασία από την πλευρά των αρχών 
επιβολής του νόμου, για να διασφαλιστεί 
εμπεριστατωμένη διερεύνηση και 
προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη· 
στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι έχει 
τεράστια σημασία η διεξοδική και πλήρης 
καταγραφή της δημόσιας περιουσίας, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές 
και προβλέψιμο επιχειρηματικό 
περιβάλλον, να διασφαλιστεί η συνέχεια 
στην απόδοση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας 
και να προληφθεί η παράνομη ιδιοποίηση 
δημόσιας περιουσίας από ιδιωτικά 
συμφέροντα·

7. εφιστά την προσοχή σε διάφορες 
παρατυπίες που καταγγέλλονται, ιδίως 
στους τομείς της διαδικασίας 
ιδιωτικοποίησης και των δημόσιων 
συμβάσεων, και ζητεί ενεργότερη 
συνεργασία από την πλευρά των αρχών 
επιβολής του νόμου, για να διασφαλιστεί 
εμπεριστατωμένη διερεύνηση και 
προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη· 
καλεί τις σερβικές αρχές να 
επανεξετάσουν αμέσως την αμφιλεγόμενη 
ιδιωτικοποίηση και πώληση 24 
εταιρειών, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εντόπισε σοβαρές αμφιβολίες 
όσον αφορά τη νομιμότητά της, 
συμπεριλαμβανομένων των "Sartid", 
"Jugoremedija", "Mobtel" και "C
market", και να αποχαρακτηρίσουν 
αμέσως έγγραφα που έχουν 
χαρακτηριστεί κρατικά απόρρητα 
σχετικά με την ιδιωτικοποίηση και 
πώλησή τους, καθώς κάτι τέτοιο 
αντίκειται στα ευρωπαϊκά πρότυπα· στο 
πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι έχει 
τεράστια σημασία η διεξοδική και πλήρης 
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καταγραφή της δημόσιας περιουσίας, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές 
και προβλέψιμο επιχειρηματικό 
περιβάλλον· καλεί τις εισαγγελικές και 
δικαστικές αρχές της Σερβίας να μην 
προβούν σε περαιτέρω ποινικές διώξεις 
με άμεση ισχύ και να αναστείλουν όλες 
τις ποινικές διαδικασίες που διεξάγονται 
σύμφωνα με το άρθρο 359 του ποινικού 
κώδικα (κατάχρηση εξουσίας) και να 
αναθεωρήσουν το άρθρο σύμφωνα με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα·  ζητεί να 
σταματήσουν οι διαδικασίες κατάσχεσης 
και πτώχευσης ιδιωτικών εταιρειών στις 
οποίες προβαίνουν οι κρατικές αρχές, το 
ίδιο και οι διαδικασίες πτώχευσης που 
προκαλεί η υπέρμετρα εντεταμένη 
είσπραξη φόρων, να εξεταστούν αυτές οι 
περιπτώσεις και να δοθούν δίκαιες 
αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες,   να 
διασφαλιστεί η διαρκής αποκατάσταση 
και επιστροφή της ιδιωτικής ιδιοκτησίας 
και να προληφθεί η παράνομη ιδιοποίηση 
δημόσιας περιουσίας από ιδιωτικά 
συμφέροντα·

Or. en

Τροπολογία 74
Andrey Kovatchev, György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εφιστά την προσοχή σε διάφορες 
παρατυπίες που καταγγέλλονται, ιδίως 
στους τομείς της διαδικασίας 
ιδιωτικοποίησης και των δημόσιων 
συμβάσεων, και ζητεί ενεργότερη 
συνεργασία από την πλευρά των αρχών 
επιβολής του νόμου, για να διασφαλιστεί 
εμπεριστατωμένη διερεύνηση και 
προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη· 
στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι έχει 

7. εφιστά την προσοχή σε διάφορες 
παρατυπίες που καταγγέλλονται, ιδίως 
στους τομείς της διαδικασίας 
ιδιωτικοποίησης και των δημόσιων 
συμβάσεων, και ζητεί ενεργότερη 
συνεργασία από την πλευρά των αρχών 
επιβολής του νόμου, για να διασφαλιστεί 
εμπεριστατωμένη διερεύνηση και 
προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη· 
στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι έχει 
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τεράστια σημασία η διεξοδική και πλήρης 
καταγραφή της δημόσιας περιουσίας, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές 
και προβλέψιμο επιχειρηματικό 
περιβάλλον, να διασφαλιστεί η συνέχεια 
στην απόδοση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας 
και να προληφθεί η παράνομη ιδιοποίηση 
δημόσιας περιουσίας από ιδιωτικά 
συμφέροντα·

τεράστια σημασία η διεξοδική και πλήρης 
καταγραφή της δημόσιας περιουσίας, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές 
και προβλέψιμο επιχειρηματικό 
περιβάλλον, να διασφαλιστεί η συνέχεια 
στην απόδοση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας 
χωρίς κανενός είδους δυσμενείς 
διακρίσεις, ιδίως για εθνοτικούς λόγους, 
και να προληφθεί η παράνομη ιδιοποίηση 
δημόσιας περιουσίας από ιδιωτικά 
συμφέροντα·

Or. en

Τροπολογία 75
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εφιστά την προσοχή σε διάφορες 
παρατυπίες που καταγγέλλονται, ιδίως 
στους τομείς της διαδικασίας 
ιδιωτικοποίησης και των δημόσιων 
συμβάσεων, και ζητεί ενεργότερη 
συνεργασία από την πλευρά των αρχών 
επιβολής του νόμου, για να διασφαλιστεί 
εμπεριστατωμένη διερεύνηση και 
προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη· 
στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι έχει 
τεράστια σημασία η διεξοδική και πλήρης 
καταγραφή της δημόσιας περιουσίας, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές 
και προβλέψιμο επιχειρηματικό 
περιβάλλον, να διασφαλιστεί η συνέχεια 
στην απόδοση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας 
και να προληφθεί η παράνομη ιδιοποίηση 
δημόσιας περιουσίας από ιδιωτικά 
συμφέροντα·

7. εφιστά την προσοχή σε διάφορες 
παρατυπίες που καταγγέλλονται, ιδίως 
στους τομείς της διαδικασίας 
ιδιωτικοποίησης και των δημόσιων 
συμβάσεων, και ζητεί ενεργότερη 
συνεργασία από την πλευρά των αρχών 
επιβολής του νόμου, για να διασφαλιστεί 
εμπεριστατωμένη διερεύνηση και 
προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη· 
στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι έχει 
τεράστια σημασία η διεξοδική και πλήρης 
καταγραφή της δημόσιας περιουσίας, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές 
και προβλέψιμο επιχειρηματικό 
περιβάλλον, να διασφαλιστεί η συνέχεια 
στην απόδοση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας 
και να προληφθεί η παράνομη ιδιοποίηση 
δημόσιας περιουσίας από ιδιωτικά 
συμφέροντα· ανησυχεί σοβαρά για το 
σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του 
νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις, το 
οποίο δεν ευθυγραμμίζεται με την ίδια τη 
στρατηγική για την ανάπτυξη δημόσιων 
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συμβάσεων και θα εξασθενήσει τον 
Οργανισμό Δημόσιων Συμβάσεων·   καλεί 
τη σερβική κυβέρνηση να εξασφαλίσει τη 
δέουσα δημόσια διαβούλευση σχετικά με 
το σχέδιο νόμου και να την εναρμονίσει 
με την κυβερνητική επίσημη στρατηγική 
δημόσιων συμβάσεων και διεθνών 
προδιαγραφών·

Or. en

Τροπολογία 76
Kinga Gál

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εφιστά την προσοχή σε διάφορες 
παρατυπίες που καταγγέλλονται, ιδίως 
στους τομείς της διαδικασίας 
ιδιωτικοποίησης και των δημόσιων 
συμβάσεων, και ζητεί ενεργότερη 
συνεργασία από την πλευρά των αρχών 
επιβολής του νόμου, για να διασφαλιστεί 
εμπεριστατωμένη διερεύνηση και 
προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη· 
στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι έχει 
τεράστια σημασία η διεξοδική και πλήρης 
καταγραφή της δημόσιας περιουσίας, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές 
και προβλέψιμο επιχειρηματικό 
περιβάλλον, να διασφαλιστεί η συνέχεια 
στην απόδοση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας 
και να προληφθεί η παράνομη ιδιοποίηση 
δημόσιας περιουσίας από ιδιωτικά 
συμφέροντα·

7. εφιστά την προσοχή σε διάφορες 
παρατυπίες που καταγγέλλονται, ιδίως 
στους τομείς της διαδικασίας 
ιδιωτικοποίησης και των δημόσιων 
συμβάσεων, και ζητεί ενεργότερη 
συνεργασία από την πλευρά των αρχών 
επιβολής του νόμου, για να διασφαλιστεί 
εμπεριστατωμένη διερεύνηση και 
προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη· 
στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι έχει 
τεράστια σημασία η διεξοδική και πλήρης 
καταγραφή της δημόσιας περιουσίας, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές 
και προβλέψιμο επιχειρηματικό 
περιβάλλον, να διασφαλιστεί η συνέχεια 
στην απόδοση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας 
και να προληφθεί η παράνομη ιδιοποίηση 
δημόσιας περιουσίας από ιδιωτικά 
συμφέροντα· επαινεί το γεγονός ότι ο 
εγκριθείς νόμος για την αποκατάσταση 
περιουσιών επιλύει αμφισβητούμενα 
ζητήματα συλλογικής ευθύνης και ότι η 
ατομική ευθύνη επικρατεί σε αυτό το 
νόμο·  ζητεί από την κυβέρνηση να 
εγγυηθεί την αποτελεσματικότητα και την 
αμεροληψία στη διαδικασία εφαρμογής 
του νόμου για την αποκατάσταση 
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περιουσιών και του νόμου για την 
επιστροφή περιουσιών· 

Or. en

Τροπολογία 77
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. en

Τροπολογία 78
Kinga Gál

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8 a. χαιρετίζει τη λειτουργία των 
δημοκρατικά εκλεγμένων συμβουλίων 
εθνικών μειονοτήτων, τα οποία 
εκπροσωπούν εθνικές μειονότητες στον 
τομέα της παιδείας, του πολιτισμού, των 
ΜΜΕ και της χρήσης της επίσημης 
γλώσσας· ωστόσο επισημαίνει τη 
σημασία της πλήρους άσκησης των 
αρμοδιοτήτων αυτών των μειονοτικών 
αυτοδιοικητικών οργάνων και την 
ανάγκη κατάλληλων δημοσιονομικών 
επιχορηγήσεων κατοχυρωμένων από το 
νόμο περί συμβουλίων των εθνικών 
μειονοτήτων· λαμβάνει υπό σημείωση τις 
καταγγελίες για παρατυπίες στη 
διαδικασία προπαρασκευής και ως προς 
τις νομικές απαιτήσεις για τη 
συγκρότηση των συμβουλίων, καθώς και
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τις καταγγελίες για παραβίαση των 
κατοχυρωμένων αρμοδιοτήτων των 
εθνικών συμβουλίων από ορισμένα 
υπουργεία και τοπικούς δήμους, και καλεί 
τις αρχές να απαντήσουν σε αυτές· 
χαιρετίζει τις αποφάσεις του Σερβικού 
Διοικητικού Δικαστηρίου, το οποίο έκανε 
δεκτές τις αγωγές του Εθνικού 
Συμβουλίου της Ουγγρικής Εθνικής 
Μειονότητας, μετά την παραβίαση των 
αρμοδιοτήτων του εθνικού συμβουλίου 
από τις τοπικές αρχές· 

Or. en

Τροπολογία 79
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι το 
έργο του κοινοβουλίου και χαιρετίζει τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
ενδυνάμωση του νομοθετικού του ρόλου 
καθώς και αυτά που αφορούν την εποπτεία 
των κυβερνητικών δραστηριοτήτων· ζητεί 
να ενταθούν οι προσπάθειες για την 
περαιτέρω οικοδόμηση ικανοτήτων με 
στόχο την επιτυχή εκτέλεση των 
καθηκόντων του, ιδίως όσον αφορά τις 
υπηρεσίες ασφαλείας· χαιρετίζει, προς 
τούτο την απόφαση αναδιοργάνωσης των 
υπηρεσιών του κοινοβουλίου, με στόχο τον 
εξορθολογισμό και την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας του έργου τους·

9. υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι το 
έργο του κοινοβουλίου και χαιρετίζει τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
ενδυνάμωση του νομοθετικού του ρόλου 
καθώς και αυτά που αφορούν την εποπτεία 
των κυβερνητικών δραστηριοτήτων· ζητεί 
να ενταθούν οι προσπάθειες για την 
περαιτέρω οικοδόμηση ικανοτήτων με 
στόχο την αποτελεσματική εκτέλεση των 
καθηκόντων του, ιδίως όσον αφορά τις 
υπηρεσίες ασφαλείας· χαιρετίζει, προς 
τούτο την απόφαση αναδιοργάνωσης των 
υπηρεσιών του κοινοβουλίου, με στόχο τον 
εξορθολογισμό και την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας του έργου τους·

Or. en

Τροπολογία 80
György Schöpflin, Doris Pack, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει τη μεταρρύθμιση του 
δικαστικού και εισαγγελικού συστήματος 
καθώς και την αναδιοργάνωση του 
συστήματος με στόχο τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητάς του και την 
εξάλειψη της δικαστικής συμφόρησης· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες για τη 
διασφάλιση της ανεξαρτησίας και του 
επαγγελματισμού των δύο αυτών τομέων· 
εκφράζει την ανησυχία του για τις 
εναπομένουσες ανεπάρκειες στη 
διαδικασία έφεσης σε σχέση με τον μη 
επαναδιορισμό δικαστών και εισαγγελέων,
περιλαμβανομένων παραβιάσεων 
δικονομικών κανόνων και προτύπων· ζητεί 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας με 
διαφανή τρόπο και χωρίς να ασκούνται 
έξωθεν πιέσεις προς το Ανώτατο 
Δικαστικό Συμβούλιο·

10. σημειώνει τη μεταρρύθμιση του 
δικαστικού και εισαγγελικού συστήματος 
καθώς και την αναδιοργάνωση του 
συστήματος με στόχο τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητάς του και την 
εξάλειψη της δικαστικής συμφόρησης· 
καλεί τις εισαγγελικές και δικαστικές 
αρχές της Σερβίας να εκδώσουν εντολή 
να σταματήσει αμέσως κάθε ποινική 
διαδικασία που διεξάγεται σύμφωνα με το 
άρθρο 359 του ποινικού κώδικα περί 
κατάχρησης εξουσίας και το Σερβικό 
Κοινοβούλιο να καταργήσει το άρθρο 359 
και να τροποποιήσει τον ποινικό κώδικα, 
για να αναθεωρηθεί αυτό το άρθρο 
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα·  
ζητεί τη διεξαγωγή αποτελεσματικής 
δίκης στο πλαίσιο των διαδικασιών 
ενώπιον του Διοικητικού και του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου και την 
εκτέλεση των αποφάσεων καθώς και την 
παροχή δίκαιων αποζημιώσεων σε 
περιπτώσει όπου, λόγω της αλλαγής των 
συνθηκών, οι αποφάσεις δεν μπορούν να 
εφαρμοστούν καθώς και σε περιπτώσεις 
όπου ο διάδικος που κέρδισε δεν είναι σε 
θέση, για οποιονδήποτε λόγο, να ζητήσει 
την εφαρμογή της απόφασης· καλεί τη 
σερβική κυβέρνηση να αυξήσει τις 
προσπάθειές της για τη διασφάλιση της 
ανεξαρτησίας και του επαγγελματισμού 
όχι μόνο των δύο αυτών τομέων αλλά και 
στο πεδίο των νομικών που αφορούν τις 
δημόσιες συμβάσεις και ολόκληρο το 
δικαστικό σύστημα, τα οποία πρέπει να 
μεταρρυθμιστούν σε βάθος και σε εύρος, 
για να υπάρξει ενσωμάτωση στις 
διαδικασίες διεύρυνσης της ΕΕ· εκφράζει 
την ανησυχία του για τις εναπομένουσες 
ανεπάρκειες στη διαδικασία έφεσης σε 
σχέση με τον μη επαναδιορισμό δικαστών 
και εισαγγελέων, περιλαμβανομένων 
παραβιάσεων δικονομικών κανόνων και 



PE480.653v01-00 70/143 AM\890151EL.doc

EL

προτύπων· τονίζει ότι η ανάπτυξη ενός 
αποπολιτικοποιημένου δικαστικού 
σώματος και η διάκριση εξουσιών είναι 
ουσιώδη στοιχεία της δικαστικής 
μεταρρύθμισης·  ζητεί την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας με διαφανή τρόπο και 
χωρίς να ασκούνται έξωθεν πιέσεις προς το 
Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 81
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει τη μεταρρύθμιση του 
δικαστικού και εισαγγελικού συστήματος 
καθώς και την αναδιοργάνωση του 
συστήματος με στόχο τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητάς του και την 
εξάλειψη της δικαστικής συμφόρησης· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες για τη 
διασφάλιση της ανεξαρτησίας και του 
επαγγελματισμού των δύο αυτών τομέων· 
εκφράζει την ανησυχία του για τις
εναπομένουσες ανεπάρκειες στη 
διαδικασία έφεσης σε σχέση με τον μη 
επαναδιορισμό δικαστών και εισαγγελέων, 
περιλαμβανομένων παραβιάσεων 
δικονομικών κανόνων και προτύπων· ζητεί 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας με 
διαφανή τρόπο και χωρίς να ασκούνται 
έξωθεν πιέσεις προς το Ανώτατο 
Δικαστικό Συμβούλιο·

10. σημειώνει τη μεταρρύθμιση του 
δικαστικού και εισαγγελικού συστήματος 
καθώς και την αναδιοργάνωση του 
συστήματος με στόχο τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητάς του και την 
εξάλειψη της δικαστικής συμφόρησης· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες για τη 
διασφάλιση της ανεξαρτησίας και του 
επαγγελματισμού των δύο αυτών τομέων· 
εκφράζει τη μεγάλη του λύπη για τις 
ελλείψεις και τις ανεπάρκειες στη 
διαδικασία δικαστικής επανεξέτασης 
καθώς και στη διαδικασία έφεσης σε 
σχέση με τον μη επαναδιορισμό δικαστών 
και εισαγγελέων, περιλαμβανομένων 
παραβιάσεων δικονομικών κανόνων και 
προτύπων ζητεί την ακύρωση των 
αποφάσεων που ελήφθησαν μετά τη 
σύλληψη ενός μέλους του Ανώτατου 
Δικαστικού Συμβουλίου και των 
αποφάσεων που δεν συμβαδίζουν με τις 
κατευθυντήριες γραμμές και αρχές μίας 
δίκαιης διαδικασίας· ζητεί εν συνεχεία 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας με 
διαφανή τρόπο και χωρίς να ασκούνται 
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έξωθεν πιέσεις προς το Ανώτατο 
Δικαστικό Συμβούλιο· επισημαίνει την 
ανάγκη ενός τακτικού συστήματος 
εκτίμησης της απόδοσης των δικαστών, 
για να διασφαλίσει τη συνέχεια στην 
ποιότητα του δικαστικού σώματος μετά 
την ολοκλήρωση·

Or. en

Τροπολογία 82
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει τη μεταρρύθμιση του 
δικαστικού και εισαγγελικού συστήματος 
καθώς και την αναδιοργάνωση του 
συστήματος με στόχο τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητάς του και την 
εξάλειψη της δικαστικής συμφόρησης· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες για τη 
διασφάλιση της ανεξαρτησίας και του 
επαγγελματισμού των δύο αυτών τομέων· 
εκφράζει την ανησυχία του για τις 
εναπομένουσες ανεπάρκειες στη 
διαδικασία έφεσης σε σχέση με τον μη 
επαναδιορισμό δικαστών και εισαγγελέων, 
περιλαμβανομένων παραβιάσεων 
δικονομικών κανόνων και προτύπων· ζητεί 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας με 
διαφανή τρόπο και χωρίς να ασκούνται 
έξωθεν πιέσεις προς το Ανώτατο 
Δικαστικό Συμβούλιο·

10. σημειώνει τη μεταρρύθμιση του 
δικαστικού και εισαγγελικού συστήματος 
καθώς και την αναδιοργάνωση του 
συστήματος με στόχο τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητάς του και την 
εξάλειψη της δικαστικής συμφόρησης· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες για τη 
διασφάλιση της ανεξαρτησίας και του 
επαγγελματισμού των δύο αυτών τομέων· 
ανησυχεί βαθιά για την ανεξαρτησία και 
τη σύνθεση του Ανώτατου Δικαστικού 
Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων 
μελών του που έχουν συμμετάσχει στην 
έγκριση αμφιλεγόμενων αποφάσεων, και 
για την καταγγελλόμενη έλλειψη 
διαφάνειας και τις παρατυπίες που 
περιβάλλουν τις διαδικασίες 
επανεξέτασης που διεξάγει το Ανώτατο 
Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο, σε πολλές 
περιπτώσεις, απαλλάσσει μέλη του 
δικαστικού σώματος από τα καθήκοντά 
τους χωρίς δίκαιη δίκη·   εκφράζει την 
ανησυχία του για τις εναπομένουσες 
ανεπάρκειες στη διαδικασία έφεσης σε 
σχέση με τον μη επαναδιορισμό δικαστών 
και εισαγγελέων, περιλαμβανομένων 
παραβιάσεων δικονομικών κανόνων και 
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προτύπων· ζητεί την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας με διαφανή τρόπο και χωρίς 
να ασκούνται έξωθεν πιέσεις προς το 
Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 83
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει τη μεταρρύθμιση του 
δικαστικού και εισαγγελικού συστήματος 
καθώς και την αναδιοργάνωση του 
συστήματος με στόχο τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητάς του και την 
εξάλειψη της δικαστικής συμφόρησης· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες για τη 
διασφάλιση της ανεξαρτησίας και του 
επαγγελματισμού των δύο αυτών τομέων· 
εκφράζει την ανησυχία του για τις 
εναπομένουσες ανεπάρκειες στη 
διαδικασία έφεσης σε σχέση με τον μη 
επαναδιορισμό δικαστών και εισαγγελέων, 
περιλαμβανομένων παραβιάσεων 
δικονομικών κανόνων και προτύπων· ζητεί 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας με 
διαφανή τρόπο και χωρίς να ασκούνται 
έξωθεν πιέσεις προς το Ανώτατο 
Δικαστικό Συμβούλιο·

10. χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση του 
δικαστικού και εισαγγελικού συστήματος, 
η οποία έφερε μεγαλύτερη αμεροληψία 
και υπευθυνότητα των δικαστών καθώς 
και τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας του συστήματος και 
την εξάλειψη της δικαστικής συμφόρησης 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι απαιτούνται 
περαιτέρω προσπάθειες για τη διασφάλιση 
της ανεξαρτησίας και του 
επαγγελματισμού των δύο αυτών τομέων· 
εκφράζει την ανησυχία του για τις 
εναπομένουσες ανεπάρκειες στη 
διαδικασία έφεσης σε σχέση με τον μη 
επαναδιορισμό δικαστών και εισαγγελέων, 
περιλαμβανομένων παραβιάσεων 
δικονομικών κανόνων και προτύπων· ζητεί 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας με 
διαφανή τρόπο και χωρίς να ασκούνται 
έξωθεν πιέσεις προς το Ανώτατο 
Δικαστικό Συμβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 84
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει τη μεταρρύθμιση του 
δικαστικού και εισαγγελικού συστήματος 
καθώς και την αναδιοργάνωση του 
συστήματος με στόχο τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητάς του και την 
εξάλειψη της δικαστικής συμφόρησης· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες για τη 
διασφάλιση της ανεξαρτησίας και του 
επαγγελματισμού των δύο αυτών τομέων· 
εκφράζει την ανησυχία του για τις 
εναπομένουσες ανεπάρκειες στη 
διαδικασία έφεσης σε σχέση με τον μη 
επαναδιορισμό δικαστών και εισαγγελέων, 
περιλαμβανομένων παραβιάσεων 
δικονομικών κανόνων και προτύπων· ζητεί 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας με 
διαφανή τρόπο και χωρίς να ασκούνται 
έξωθεν πιέσεις προς το Ανώτατο 
Δικαστικό Συμβούλιο·

10. επιδοκιμάζει τα θετικά βήματα που 
έχουν γίνει στη μεταρρύθμιση του 
δικαστικού και εισαγγελικού συστήματος 
καθώς και την αναδιοργάνωση του 
συστήματος με στόχο τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητάς του και την 
εξάλειψη της δικαστικής συμφόρησης, 
σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής 
της Βενετίας· επισημαίνει, ωστόσο, ότι 
απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για 
τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και του 
επαγγελματισμού των δύο αυτών τομέων· 
εκφράζει την ανησυχία του για τις 
εναπομένουσες ανεπάρκειες στη 
διαδικασία έφεσης σε σχέση με τον μη 
επαναδιορισμό δικαστών και εισαγγελέων, 
περιλαμβανομένων παραβιάσεων 
δικονομικών κανόνων και προτύπων· ζητεί 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας με 
διαφανή τρόπο και χωρίς να ασκούνται 
έξωθεν πιέσεις προς το Ανώτατο 
Δικαστικό Συμβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 85
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει τη μεταρρύθμιση του 
δικαστικού και εισαγγελικού συστήματος 
καθώς και την αναδιοργάνωση του 
συστήματος με στόχο τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητάς του και την 
εξάλειψη της δικαστικής συμφόρησης· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες για τη 
διασφάλιση της ανεξαρτησίας και του 
επαγγελματισμού των δύο αυτών τομέων· 

10. σημειώνει τη μεταρρύθμιση του 
δικαστικού και εισαγγελικού συστήματος 
καθώς και την αναδιοργάνωση του 
συστήματος με στόχο τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητάς του και την 
εξάλειψη της δικαστικής συμφόρησης·
υπογραμμίζει ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες για τη 
διασφάλιση της ανεξαρτησίας και του 
επαγγελματισμού των δύο αυτών τομέων· 
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εκφράζει την ανησυχία του για τις 
εναπομένουσες ανεπάρκειες στη 
διαδικασία έφεσης σε σχέση με τον μη 
επαναδιορισμό δικαστών και εισαγγελέων, 
περιλαμβανομένων παραβιάσεων 
δικονομικών κανόνων και προτύπων· ζητεί 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας με 
διαφανή τρόπο και χωρίς να ασκούνται
έξωθεν πιέσεις προς το Ανώτατο 
Δικαστικό Συμβούλιο·

εκφράζει την ανησυχία του για μια σειρά 
από ανεπάρκειες στη διαδικασία έφεσης σε 
σχέση με τον μη επαναδιορισμό δικαστών 
και εισαγγελέων, περιλαμβανομένων 
παραβιάσεων δικονομικών κανόνων και 
προτύπων· ζητεί από τις αρχές να 
διασφαλίσουν ότι το Ανώτατο Δικαστικό 
Συμβούλιο θα ενεργεί με διαφάνεια και με 
πλήρεις αρμοδιότητες, χωρίς να δέχεται
έξωθεν πιέσεις·

Or. en

Τροπολογία 86
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει τη μεταρρύθμιση του 
δικαστικού και εισαγγελικού συστήματος 
καθώς και την αναδιοργάνωση του 
συστήματος με στόχο τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητάς του και την 
εξάλειψη της δικαστικής συμφόρησης· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες για τη 
διασφάλιση της ανεξαρτησίας και του 
επαγγελματισμού των δύο αυτών τομέων· 
εκφράζει την ανησυχία του για τις 
εναπομένουσες ανεπάρκειες στη 
διαδικασία έφεσης σε σχέση με τον μη 
επαναδιορισμό δικαστών και εισαγγελέων, 
περιλαμβανομένων παραβιάσεων 
δικονομικών κανόνων και προτύπων· ζητεί 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας με 
διαφανή τρόπο και χωρίς να ασκούνται 
έξωθεν πιέσεις προς το Ανώτατο 
Δικαστικό Συμβούλιο·

10. σημειώνει τη μεταρρύθμιση του 
δικαστικού και εισαγγελικού συστήματος 
καθώς και την αναδιοργάνωση του 
συστήματος με στόχο τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητάς του και την 
εξάλειψη της δικαστικής συμφόρησης· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες για τη 
διασφάλιση της ανεξαρτησίας και του 
επαγγελματισμού των δύο αυτών τομέων· 
εκφράζει την ανησυχία του για τις 
εναπομένουσες ανεπάρκειες στη 
διαδικασία έφεσης σε σχέση με τον μη 
επαναδιορισμό δικαστών και εισαγγελέων, 
περιλαμβανομένων παραβιάσεων 
δικονομικών κανόνων και προτύπων, και 
για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν 
αυτές οι ανεπάρκειες στην ανεξαρτησία 
του δικαστικού σώματος, στη διάκριση 
των εξουσιών και στην ύπαρξη κράτους 
δικαίου· προτείνει να διεξαχθεί η 
διαδικασία επανεξέτασης για το διορισμό 
δικαστών από ανεξάρτητο δευτεροβάθμιο 
όργανο στη δικαστική διοίκηση, με την 
εφαρμογή συνεπών και σταθερών 
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κριτηρίων που ορίζονται σαφώς από το 
νόμο· ζητεί την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας με διαφανή τρόπο και χωρίς 
να ασκούνται έξωθεν πιέσεις προς το 
Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 87
Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει τη μεταρρύθμιση του 
δικαστικού και εισαγγελικού συστήματος 
καθώς και την αναδιοργάνωση του 
συστήματος με στόχο τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητάς του και την 
εξάλειψη της δικαστικής συμφόρησης· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες για τη 
διασφάλιση της ανεξαρτησίας και του 
επαγγελματισμού των δύο αυτών τομέων· 
εκφράζει την ανησυχία του για τις 
εναπομένουσες ανεπάρκειες στη 
διαδικασία έφεσης σε σχέση με τον μη 
επαναδιορισμό δικαστών και εισαγγελέων, 
περιλαμβανομένων παραβιάσεων 
δικονομικών κανόνων και προτύπων· ζητεί 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας με 
διαφανή τρόπο και χωρίς να ασκούνται 
έξωθεν πιέσεις προς το Ανώτατο 
Δικαστικό Συμβούλιο·

10. επιδοκιμάζει τη μεταρρύθμιση του 
δικαστικού και εισαγγελικού συστήματος 
καθώς και την αναδιοργάνωση του 
συστήματος με στόχο τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητάς του και την 
εξάλειψη της δικαστικής συμφόρησης· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες για τη 
διασφάλιση της ανεξαρτησίας και του 
επαγγελματισμού των δύο αυτών τομέων· 
εκφράζει την ανησυχία του για τις 
εναπομένουσες ανεπάρκειες στη 
διαδικασία έφεσης σε σχέση με τον μη 
επαναδιορισμό δικαστών και εισαγγελέων, 
περιλαμβανομένων παραβιάσεων 
δικονομικών κανόνων και προτύπων· ζητεί 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας με 
διαφανή τρόπο και χωρίς να ασκούνται 
έξωθεν πιέσεις προς το Ανώτατο 
Δικαστικό Συμβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 88
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τις επαναλαμβανόμενες καταγγελίες 
κατάχρησης του άρθρου 359 του ποινικού 
κώδικα περί κατάχρησης εξουσίας· ζητεί 
από τις αρχές να προχωρήσουν σύντομα σε 
αναθεώρηση του ποινικού κώδικα για να 
διασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του προς τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα και να παύσουν χωρίς 
χρονοτριβή να στοιχειοθετούν κατηγορίες 
με βάση τη διάταξη περί κατάχρησης 
εξουσίας, πράγμα που υπονομεύει την 
εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου στη 
χώρα·

11. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για
τις επαναλαμβανόμενες καταγγελίες 
κατάχρησης του άρθρου 359 του ποινικού 
κώδικα περί κατάχρησης εξουσίας, οι 
οποίες συνοδεύονταν από καταγγελίες για 
εκτεταμένο πάγωμα των ενεργητικών 
περιουσιακών στοιχείων εταιρειών και 
ιδιωτών· υπογραμμίζει ότι αυτές οι 
καταγγελίες έχουν υπονομεύσει την 
εμπιστοσύνη στην ύπαρξη κράτους 
δικαίου σε αυτή τη χώρα· ζητεί από τις 
αρχές να προχωρήσουν σύντομα σε 
αναθεώρηση του ποινικού κώδικα για να 
διασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του προς τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα και να παύσουν χωρίς 
χρονοτριβή να στοιχειοθετούν κατηγορίες 
με βάση τη διάταξη περί κατάχρησης 
εξουσίας καθώς και την πρακτική του 
παγώματος ενεργητικών στοιχείων των 
κατηγορουμένων με βάση το άρθρο 359, 
πράγμα που έχει επιφέρει περαιτέρω 
επιβλαβή κοινωνική επίδραση και 
αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 89
György Schöpflin, Doris Pack, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τις επαναλαμβανόμενες καταγγελίες 
κατάχρησης του άρθρου 359 του ποινικού 
κώδικα περί κατάχρησης εξουσίας· ζητεί 
από τις αρχές να προχωρήσουν σύντομα σε 
αναθεώρηση του ποινικού κώδικα για να 

11. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τις επαναλαμβανόμενες καταγγελίες 
κατάχρησης του άρθρου 359 του ποινικού 
κώδικα περί κατάχρησης εξουσίας· ζητεί 
από τις αρχές να προχωρήσουν σύντομα σε 
αναθεώρηση του ποινικού κώδικα για να 
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διασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του προς τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα και να παύσουν χωρίς 
χρονοτριβή να στοιχειοθετούν κατηγορίες 
με βάση τη διάταξη περί κατάχρησης 
εξουσίας, πράγμα που υπονομεύει την 
εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου στη 
χώρα·

διασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του προς τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα και να παύσουν χωρίς 
χρονοτριβή να αυξάνουν τις εκκρεμούσες 
ποινικές διαδικασίες και να 
στοιχειοθετούν κατηγορίες με βάση τη 
διάταξη περί κατάχρησης εξουσίας, 
πράγμα που υπονομεύει την εμπιστοσύνη 
στο κράτος δικαίου στη χώρα·

Or. en

Τροπολογία 90
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εφιστά την προσοχή στα σοβαρά κενά 
που παρουσιάζει η λειτουργία του 
προγράμματος προστασίας μαρτύρων σε 
σχέση με υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου, 
που είχαν ως αποτέλεσμα πολλοί μάρτυρες 
να εγκαταλείψουν αυτοβούλως το 
πρόγραμμα μετά το συστηματικό 
εκφοβισμό τους· καλεί το Υπουργείο 
Εσωτερικών και την υπηρεσία δίωξης που 
είναι αρμόδια για εγκλήματα πολέμου να 
μη φεισθούν προσπαθειών για την 
κατοχύρωση της ασφάλειας και της 
ποιότητας ζωής όλων των μαρτύρων που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα προστασίας· 
τονίζει ότι ένα λειτουργικό πρόγραμμα 
προστασίας μαρτύρων όχι μόνο έχει 
εξαιρετική σημασία για το κράτος δικαίου 
στη χώρα αλλά καταδεικνύει την πολιτική 
βούληση για ουσιαστική εξέταση των 
υποθέσεων εγκλημάτων πολέμων τις 
οποίες το ΔΠΔΓ ανέθεσε στα εθνικά 
δικαστικά συστήματα·

12. επισημαίνει ότι οι εγχώριες διώξεις 
για εγκλήματα πολέμου έχουν 
προχωρήσει σταθερά και εφιστά την 
προσοχή στα σοβαρά κενά που 
παρουσιάζει η λειτουργία του 
προγράμματος προστασίας μαρτύρων σε 
σχέση με υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου, 
που είχαν ως αποτέλεσμα πολλοί μάρτυρες 
να εγκαταλείψουν αυτοβούλως το 
πρόγραμμα μετά το συστηματικό 
εκφοβισμό τους· καλεί το Υπουργείο 
Εσωτερικών και την υπηρεσία δίωξης που 
είναι αρμόδια για εγκλήματα πολέμου να 
μη φεισθούν προσπαθειών για την 
κατοχύρωση της ασφάλειας και της 
ποιότητας ζωής όλων των μαρτύρων που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα προστασίας· 
τονίζει ότι ένα λειτουργικό πρόγραμμα 
προστασίας μαρτύρων όχι μόνο έχει 
εξαιρετική σημασία για το κράτος δικαίου 
στη χώρα αλλά καταδεικνύει την πολιτική 
βούληση για ουσιαστική εξέταση των 
υποθέσεων εγκλημάτων πολέμων τις 
οποίες το ΔΠΔΓ ανέθεσε στα εθνικά 
δικαστικά συστήματα·

Or. en
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Τροπολογία 91
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. en

Τροπολογία 92
László Tőkés

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 a. χαιρετίζει τη σημασία του 
ανοίγματος των Εθνικών Αρχείων από 
την κεντρική κυβέρνηση της Σερβίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων της 
πρώην υπηρεσίας πληροφοριών, της 
UDBA, ως απαραίτητου βήματος στη 
διαρκή διαδικασία μεταρρύθμισης και 
εκδημοκρατισμού της Σερβίας·  πέραν 
τούτου προτρέπει τις αρχές να ορίσουν 
τον κατάλληλο φορέα εντός της 
κυβερνήσεως, στον οποίο θα αναθέσουν 
την αρμοδιότητα διεξαγωγής και 
διασφάλισης του ανοίγματος των 
αρχείων·

Or. en

Τροπολογία 93
László Tőkés
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 β. προτρέπει τις σερβικές αρχές να 
ξεκινήσουν και να διασφαλίσουν τη 
νομική αποκατάσταση και τη χρηματική 
αποζημίωση των προσώπων που 
διώχθηκαν στο παρελθόν για πολιτικούς, 
εθνοτικούς ή θρησκευτικούς λόγους, 
συμπεριλαμβανομένων όσων υπέστησαν 
τις συνέπειες της εφαρμογής της αρχής 
της συλλογικής ευθύνης· 

Or. en

Τροπολογία 94
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
πρόοδο στη μεταρρύθμιση της δημόσιας 
διοίκησης, αλλά υπογραμμίζει ότι θα 
πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες για να διασφαλιστεί ο 
πλήρης επαγγελματισμός και η 
ανεξαρτησία της έναντι πολιτικών 
επιρροών, με την πλήρη εφαρμογή ενός 
συστήματος αξιοκρατικών διορισμών και 
σταδιοδρομίας· ζητεί αυξημένο 
συντονισμό κατά την εφαρμογή της 
στρατηγικής για τη μεταρρύθμιση της 
δημόσιας διοίκησης και την ενσωμάτωση 
της τοπικής διοίκησης στο νομοθετικό 
πλαίσιο·

13. Επαινεί τη Σερβία για την εν εξελίξει 
μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, η 
οποία έχει βελτιώσει το διοικητικό 
δυναμικό της χώρας·  ζητεί αυξημένο 
συντονισμό κατά την εφαρμογή της 
στρατηγικής για τη μεταρρύθμιση της 
δημόσιας διοίκησης και την ενσωμάτωση 
της τοπικής διοίκησης στο νομοθετικό 
πλαίσιο·

Or. en
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Τροπολογία 95
Kinga Gál

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
πρόοδο στη μεταρρύθμιση της δημόσιας 
διοίκησης, αλλά υπογραμμίζει ότι θα 
πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες για να διασφαλιστεί ο πλήρης 
επαγγελματισμός και η ανεξαρτησία της 
έναντι πολιτικών επιρροών, με την πλήρη 
εφαρμογή ενός συστήματος αξιοκρατικών 
διορισμών και σταδιοδρομίας· ζητεί 
αυξημένο συντονισμό κατά την εφαρμογή 
της στρατηγικής για τη μεταρρύθμιση της 
δημόσιας διοίκησης και την ενσωμάτωση 
της τοπικής διοίκησης στο νομοθετικό 
πλαίσιο·

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
πρόοδο στη μεταρρύθμιση της δημόσιας 
διοίκησης, αλλά υπογραμμίζει ότι θα 
πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες για να διασφαλιστεί ο πλήρης 
επαγγελματισμός και η ανεξαρτησία της 
έναντι πολιτικών επιρροών, με την πλήρη 
εφαρμογή ενός συστήματος αξιοκρατικών 
διορισμών και σταδιοδρομίας· ζητεί 
αυξημένο συντονισμό κατά την εφαρμογή 
της στρατηγικής για τη μεταρρύθμιση της 
δημόσιας διοίκησης και την ενσωμάτωση 
της τοπικής διοίκησης στο νομοθετικό 
πλαίσιο· εφιστά την προσοχή στην 
υποεκπροσώπηση των εθνικών 
μειονοτήτων στη δημόσια διοίκηση και 
στα δικαστήρια, καθώς στις εταιρίες 
κρατικής ιδιοκτησίας·

Or. en

Τροπολογία 96
Andrey Kovatchev, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 a. καλεί τις αρχές να εξακολουθήσουν 
τις προσπάθειές τους να εξαλείψουν την 
κληρονομιά των πρώην κομμουνιστικών 
μυστικών υπηρεσιών και των πρακτόρων 
τους καθώς και την επιρροή τους στην 
πολιτική, ακαδημαϊκή, οικονομική, 
κοινωνική ζωή καθώς και στα ΜΜΕ, 
ιδίως με την περαιτέρω μεταρρύθμιση 
του κοινωνικού τομέα, με την αύξηση της 
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κοινοβουλευτικής εποπτείας και ελέγχου 
των υπηρεσιών ασφαλείας καθώς και με 
τον αποχαρακτηρισμό των αρχείων των 
πρώην γιουγκοσλαβικών μυστικών 
υπηρεσιών· ενθαρρύνει τις αρχές να 
διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτά τα 
αρχεία που αφορούν πρώην δημοκρατίες 
της Γιουγκοσλαβίας και να τα 
επιστρέψουν στις αντίστοιχες 
κυβερνήσεις, αν αυτές το επιθυμούν·

Or. en

Τροπολογία 97
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14 β. χαιρετίζει το ρόλο των ανεξάρτητων 
ρυθμιστικών φορέων στη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας 
των θεσμικών οργάνων της χώρας· 
επαινεί ιδίως το έργο που επιτελεί ο 
Διαμεσολαβητής και ο Επίτροπος 
Ενημέρωσης για Θέματα Δημόσιου 
Συμφέροντος και Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων· προτρέπει τις 
αρχές να εξασφαλίσουν στον Κρατικό 
Ελεγκτικό Οργανισμό, στην Επιτροπή 
Προστασίας του Ανταγωνισμού, στην 
Υπηρεσία Δημοσίων Συμβάσεων και στην 
Επιτροπή για την Προστασία των 
Δικαιωμάτων των Υποψηφίων σε 
Διαγωνισμό Προσφορών αρκετή 
χρηματοδότηση, διοικητικό και κτηριακό 
δυναμικό, για να ασκούν τα καθήκοντά 
τους· επαναλαμβάνει ότι οι ανεξάρτητοι 
ρυθμιστικοί φορείς είναι απαραίτητοι 
στην καταπολέμηση της συστημικής 
διαφθοράς και στην αποτελεσματική 
παρακολούθηση της κυβέρνησης·

Or. en
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Τροπολογία 98
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι τα ισχυρά και 
ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης είναι 
απαραίτητο στοιχείο ενός δημοκρατικού 
συστήματος· εκφράζει, ως εκ τούτου, την 
ικανοποίησή του για την έγκριση της 
στρατηγικής για ένα σύστημα δημόσιας 
ενημέρωσης και του σχεδίου δράσης της, 
καθώς και για τη σχεδιαζόμενη απόσυρση 
του κράτους από την ιδιοκτησία μέσων 
ενημέρωσης· ανησυχεί, ωστόσο, για τις 
απόπειρες ελέγχου και παρέμβασης στον 
τομέα των μέσων ενημέρωσης και ζητεί 
από τις αρχές να διασφαλίσουν την 
ανεξαρτησία του έναντι πολιτικών πιέσεων 
και άλλων επιρροών· ανησυχεί για τις 
απειλές εναντίον σέρβων δημοσιογράφων 
και ζητεί τη διεξοδική διερεύνησή τους 
προκειμένου να κατοχυρώνεται στους 
δημοσιογράφους ένα ασφαλές περιβάλλον 
στο οποίο θα εργάζονται αποτελεσματικά 
χωρίς να χρειάζεται να αυτολογοκρίνονται· 
τονίζει την ανάγκη λήψης μέτρων κατά της 
συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας των μέσων 
ενημέρωσης και της έλλειψης διαφάνειας 
στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και υπέρ της 
διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης στην 
αγορά διαφήμισης, περιλαμβανομένης της 
εκταμίευσης δημοσίων κονδυλίων για 
δαπάνες σε διαφήμιση και προώθηση· 
ζητεί να σέβονται οι δημοσιογράφοι τον 
κώδικα δεοντολογίας·

15. υπενθυμίζει ότι τα ισχυρά, 
επαγγελματικά και ανεξάρτητα μέσα 
ενημέρωσης καθώς και η εξασφάλιση 
Διαδικτύου είναι απαραίτητο στοιχείο ενός 
δημοκρατικού συστήματος· εκφράζει, ως 
εκ τούτου, την ικανοποίησή του για την 
έγκριση της στρατηγικής για ένα σύστημα 
δημόσιας ενημέρωσης και του σχεδίου 
δράσης της, καθώς και για τη 
σχεδιαζόμενη απόσυρση του κράτους από 
την ιδιοκτησία μέσων ενημέρωσης· 
ανησυχεί, ωστόσο, για τις απόπειρες 
ελέγχου και παρέμβασης στον τομέα των 
μέσων ενημέρωσης και ζητεί από τις αρχές 
να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία του 
έναντι πολιτικών πιέσεων και άλλων 
επιρροών· ανησυχεί για τις απειλές 
εναντίον σέρβων δημοσιογράφων και ζητεί 
τη διεξοδική διερεύνησή τους προκειμένου 
να κατοχυρώνεται στους δημοσιογράφους 
ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο θα 
εργάζονται αποτελεσματικά χωρίς να 
χρειάζεται να αυτολογοκρίνονται· τονίζει 
την ανάγκη λήψης μέτρων κατά της 
συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας των μέσων 
ενημέρωσης και της έλλειψης διαφάνειας 
στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και υπέρ της 
διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης στην 
αγορά διαφήμισης, περιλαμβανομένης της 
εκταμίευσης δημοσίων κονδυλίων για 
δαπάνες σε διαφήμιση και προώθηση· 
ζητεί να σέβονται οι δημοσιογράφοι τον 
κώδικα δεοντολογίας· επισημαίνει πως το 
επίπεδο πρόσβασης στο Διαδίκτυο 
παραμένει χαμηλό, αναγνωρίζει τη 
σημασία του Διαδικτύου στην ελευθερία 
των μέσων ενημέρωσης και προτρέπει τις 
αρχές να μεγιστοποιήσουν τις 
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προσπάθειές τους σε αυτό το πεδίο·

Or. en

Τροπολογία 99
Kinga Gál

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι τα ισχυρά και 
ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης είναι 
απαραίτητο στοιχείο ενός δημοκρατικού 
συστήματος· εκφράζει, ως εκ τούτου, την 
ικανοποίησή του για την έγκριση της 
στρατηγικής για ένα σύστημα δημόσιας 
ενημέρωσης και του σχεδίου δράσης της, 
καθώς και για τη σχεδιαζόμενη απόσυρση 
του κράτους από την ιδιοκτησία μέσων 
ενημέρωσης· ανησυχεί, ωστόσο, για τις 
απόπειρες ελέγχου και παρέμβασης στον 
τομέα των μέσων ενημέρωσης και ζητεί 
από τις αρχές να διασφαλίσουν την 
ανεξαρτησία του έναντι πολιτικών πιέσεων 
και άλλων επιρροών· ανησυχεί για τις 
απειλές εναντίον σέρβων δημοσιογράφων 
και ζητεί τη διεξοδική διερεύνησή τους 
προκειμένου να κατοχυρώνεται στους 
δημοσιογράφους ένα ασφαλές περιβάλλον 
στο οποίο θα εργάζονται αποτελεσματικά 
χωρίς να χρειάζεται να αυτολογοκρίνονται· 
τονίζει την ανάγκη λήψης μέτρων κατά της 
συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας των μέσων 
ενημέρωσης και της έλλειψης διαφάνειας 
στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και υπέρ της 
διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης στην 
αγορά διαφήμισης, περιλαμβανομένης της 
εκταμίευσης δημοσίων κονδυλίων για 
δαπάνες σε διαφήμιση και προώθηση· 
ζητεί να σέβονται οι δημοσιογράφοι τον 
κώδικα δεοντολογίας·

15. υπενθυμίζει ότι τα ισχυρά και 
ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης είναι 
απαραίτητο στοιχείο ενός δημοκρατικού 
συστήματος· εκφράζει, ως εκ τούτου, την 
ικανοποίησή του για την έγκριση της 
στρατηγικής για ένα σύστημα δημόσιας 
ενημέρωσης και του σχεδίου δράσης της, 
καθώς και για τη σχεδιαζόμενη απόσυρση 
του κράτους από την ιδιοκτησία μέσων 
ενημέρωσης· χαιρετίζει το γεγονός ότι η 
στρατηγική σέβεται τα συνταγματικά 
δικαιώματα όσον αφορά τα ΜΜΕ σε 
μειονοτικές γλώσσες· ανησυχεί, ωστόσο, 
για τις απόπειρες ελέγχου και παρέμβασης 
στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και 
ζητεί από τις αρχές να διασφαλίσουν την 
ανεξαρτησία του έναντι πολιτικών πιέσεων 
και άλλων επιρροών· ανησυχεί για τις 
απειλές εναντίον σέρβων δημοσιογράφων 
και ζητεί τη διεξοδική διερεύνησή τους 
προκειμένου να κατοχυρώνεται στους 
δημοσιογράφους ένα ασφαλές περιβάλλον 
στο οποίο θα εργάζονται αποτελεσματικά 
χωρίς να χρειάζεται να αυτολογοκρίνονται· 
τονίζει την ανάγκη λήψης μέτρων κατά της 
συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας των μέσων 
ενημέρωσης και της έλλειψης διαφάνειας 
στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και υπέρ της 
διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης στην 
αγορά διαφήμισης, περιλαμβανομένης της 
εκταμίευσης δημοσίων κονδυλίων για 
δαπάνες σε διαφήμιση και προώθηση· 
ζητεί να σέβονται οι δημοσιογράφοι τον 
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κώδικα δεοντολογίας·

Or. en

Τροπολογία 100
Kristian Vigenin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι τα ισχυρά και 
ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης είναι 
απαραίτητο στοιχείο ενός δημοκρατικού 
συστήματος· εκφράζει, ως εκ τούτου, την 
ικανοποίησή του για την έγκριση της 
στρατηγικής για ένα σύστημα δημόσιας 
ενημέρωσης και του σχεδίου δράσης της, 
καθώς και για τη σχεδιαζόμενη απόσυρση 
του κράτους από την ιδιοκτησία μέσων 
ενημέρωσης· ανησυχεί, ωστόσο, για τις 
απόπειρες ελέγχου και παρέμβασης στον 
τομέα των μέσων ενημέρωσης και ζητεί 
από τις αρχές να διασφαλίσουν την 
ανεξαρτησία του έναντι πολιτικών πιέσεων 
και άλλων επιρροών· ανησυχεί για τις 
απειλές εναντίον σέρβων δημοσιογράφων 
και ζητεί τη διεξοδική διερεύνησή τους 
προκειμένου να κατοχυρώνεται στους 
δημοσιογράφους ένα ασφαλές περιβάλλον 
στο οποίο θα εργάζονται αποτελεσματικά 
χωρίς να χρειάζεται να αυτολογοκρίνονται· 
τονίζει την ανάγκη λήψης μέτρων κατά της 
συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας των μέσων 
ενημέρωσης και της έλλειψης διαφάνειας 
στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και υπέρ της 
διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης στην 
αγορά διαφήμισης, περιλαμβανομένης της 
εκταμίευσης δημοσίων κονδυλίων για 
δαπάνες σε διαφήμιση και προώθηση· 
ζητεί να σέβονται οι δημοσιογράφοι τον 
κώδικα δεοντολογίας·

15. υπενθυμίζει ότι τα ισχυρά και 
ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης είναι 
απαραίτητο στοιχείο ενός δημοκρατικού 
συστήματος· εκφράζει, ως εκ τούτου, την 
ικανοποίησή του για την έγκριση της 
στρατηγικής για ένα σύστημα δημόσιας 
ενημέρωσης και του σχεδίου δράσης της, 
καθώς και για τη σχεδιαζόμενη απόσυρση 
του κράτους από την ιδιοκτησία μέσων 
ενημέρωσης· ζητεί από τις αρχές να 
διασφαλίσουν την ανεξαρτησία του τομέα 
των μέσων ενημέρωσης έναντι πολιτικών 
πιέσεων και άλλων επιρροών· ανησυχεί για 
τις απειλές εναντίον σέρβων 
δημοσιογράφων και ζητεί τη διεξοδική 
διερεύνησή τους προκειμένου να 
κατοχυρώνεται στους δημοσιογράφους ένα 
ασφαλές περιβάλλον στο οποίο θα 
εργάζονται αποτελεσματικά χωρίς να 
χρειάζεται να αυτολογοκρίνονται· τονίζει 
την ανάγκη λήψης μέτρων κατά της 
συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας των μέσων 
ενημέρωσης και της έλλειψης διαφάνειας 
στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και υπέρ της 
διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης στην 
αγορά διαφήμισης, περιλαμβανομένης της 
εκταμίευσης δημοσίων κονδυλίων για 
δαπάνες σε διαφήμιση και προώθηση· 
ζητεί να σέβονται οι δημοσιογράφοι τον 
κώδικα δεοντολογίας·

Or. en
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Τροπολογία 101
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι τα ισχυρά και 
ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης είναι 
απαραίτητο στοιχείο ενός δημοκρατικού 
συστήματος· εκφράζει, ως εκ τούτου, την 
ικανοποίησή του για την έγκριση της 
στρατηγικής για ένα σύστημα δημόσιας 
ενημέρωσης και του σχεδίου δράσης της, 
καθώς και για τη σχεδιαζόμενη απόσυρση 
του κράτους από την ιδιοκτησία μέσων 
ενημέρωσης· ανησυχεί, ωστόσο, για τις 
απόπειρες ελέγχου και παρέμβασης στον 
τομέα των μέσων ενημέρωσης και ζητεί 
από τις αρχές να διασφαλίσουν την 
ανεξαρτησία του έναντι πολιτικών πιέσεων 
και άλλων επιρροών· ανησυχεί για τις 
απειλές εναντίον σέρβων δημοσιογράφων 
και ζητεί τη διεξοδική διερεύνησή τους 
προκειμένου να κατοχυρώνεται στους 
δημοσιογράφους ένα ασφαλές περιβάλλον 
στο οποίο θα εργάζονται αποτελεσματικά 
χωρίς να χρειάζεται να αυτολογοκρίνονται· 
τονίζει την ανάγκη λήψης μέτρων κατά της 
συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας των μέσων 
ενημέρωσης και της έλλειψης διαφάνειας 
στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και υπέρ της 
διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης στην 
αγορά διαφήμισης, περιλαμβανομένης της 
εκταμίευσης δημοσίων κονδυλίων για 
δαπάνες σε διαφήμιση και προώθηση· 
ζητεί να σέβονται οι δημοσιογράφοι τον 
κώδικα δεοντολογίας·

15. υπενθυμίζει ότι τα ισχυρά και 
ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης είναι 
απαραίτητο στοιχείο ενός δημοκρατικού 
συστήματος· εκφράζει, ως εκ τούτου, την 
ικανοποίησή του για την έγκριση της 
στρατηγικής για ένα σύστημα δημόσιας 
ενημέρωσης και του σχεδίου δράσης της, 
καθώς και για τη σχεδιαζόμενη απόσυρση 
του κράτους από την ιδιοκτησία μέσων 
ενημέρωσης· ανησυχεί, ωστόσο, για τις 
απόπειρες ελέγχου και παρέμβασης στον 
τομέα των μέσων ενημέρωσης και ζητεί 
από τις αρχές να διασφαλίσουν την 
ανεξαρτησία του έναντι πολιτικών πιέσεων 
και άλλων επιρροών· ανησυχεί για τη 
θέσπιση νόμου του ποινικού δικαίου που 
απαγορεύει τα σχόλια δημοσίως σε ΜΜΕ 
σχετικά με δικαστικές διαδικασίες και 
αποφάσεις·     ανησυχεί για τις απειλές 
εναντίον σέρβων δημοσιογράφων και ζητεί 
τη διεξοδική διερεύνησή τους προκειμένου 
να κατοχυρώνεται στους δημοσιογράφους 
ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο θα 
εργάζονται αποτελεσματικά χωρίς να 
χρειάζεται να αυτολογοκρίνονται· τονίζει 
την ανάγκη λήψης μέτρων κατά της 
συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας των μέσων 
ενημέρωσης και της έλλειψης διαφάνειας 
στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και υπέρ της 
διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης στην 
αγορά διαφήμισης, περιλαμβανομένης της 
εκταμίευσης δημοσίων κονδυλίων για 
δαπάνες σε διαφήμιση και προώθηση· 
ζητεί να σέβονται οι δημοσιογράφοι τον 
κώδικα δεοντολογίας·

Or. en
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Τροπολογία 102
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι τα ισχυρά και 
ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης είναι 
απαραίτητο στοιχείο ενός δημοκρατικού 
συστήματος· εκφράζει, ως εκ τούτου, την 
ικανοποίησή του για την έγκριση της 
στρατηγικής για ένα σύστημα δημόσιας 
ενημέρωσης και του σχεδίου δράσης της, 
καθώς και για τη σχεδιαζόμενη απόσυρση 
του κράτους από την ιδιοκτησία μέσων 
ενημέρωσης· ανησυχεί, ωστόσο, για τις 
απόπειρες ελέγχου και παρέμβασης στον 
τομέα των μέσων ενημέρωσης και ζητεί 
από τις αρχές να διασφαλίσουν την 
ανεξαρτησία του έναντι πολιτικών πιέσεων 
και άλλων επιρροών· ανησυχεί για τις 
απειλές εναντίον σέρβων δημοσιογράφων 
και ζητεί τη διεξοδική διερεύνησή τους 
προκειμένου να κατοχυρώνεται στους 
δημοσιογράφους ένα ασφαλές περιβάλλον 
στο οποίο θα εργάζονται αποτελεσματικά 
χωρίς να χρειάζεται να αυτολογοκρίνονται· 
τονίζει την ανάγκη λήψης μέτρων κατά της 
συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας των μέσων 
ενημέρωσης και της έλλειψης διαφάνειας 
στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και υπέρ της 
διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης στην 
αγορά διαφήμισης, περιλαμβανομένης της 
εκταμίευσης δημοσίων κονδυλίων για 
δαπάνες σε διαφήμιση και προώθηση· 
ζητεί να σέβονται οι δημοσιογράφοι τον 
κώδικα δεοντολογίας·

15. υπενθυμίζει ότι τα ισχυρά και 
ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης είναι 
απαραίτητο στοιχείο ενός δημοκρατικού 
συστήματος· εκφράζει, ως εκ τούτου, την 
ικανοποίησή του για την έγκριση της 
στρατηγικής για ένα σύστημα δημόσιας 
ενημέρωσης και του σχεδίου δράσης της, 
καθώς και για τη σχεδιαζόμενη απόσυρση 
του κράτους από την ιδιοκτησία μέσων 
ενημέρωσης· ανησυχεί, ωστόσο, για τις 
απόπειρες ελέγχου και παρέμβασης στον 
τομέα των μέσων ενημέρωσης και ζητεί 
από τις αρχές να διασφαλίσουν την 
ανεξαρτησία του έναντι πολιτικών πιέσεων 
και άλλων επιρροών· καλεί τη σερβική 
κυβέρνηση να εξασφαλίσει την ελευθερία 
και ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης 
σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ·
ανησυχεί για τις απειλές εναντίον σέρβων 
δημοσιογράφων και ζητεί τη διεξοδική 
διερεύνησή τους προκειμένου να 
κατοχυρώνεται στους δημοσιογράφους ένα 
ασφαλές περιβάλλον στο οποίο θα 
εργάζονται αποτελεσματικά χωρίς να 
χρειάζεται να αυτολογοκρίνονται· τονίζει 
την ανάγκη λήψης μέτρων κατά της 
συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας των μέσων 
ενημέρωσης και της έλλειψης διαφάνειας 
στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και υπέρ της 
διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης στην 
αγορά διαφήμισης, περιλαμβανομένης της 
εκταμίευσης δημοσίων κονδυλίων για 
δαπάνες σε διαφήμιση και προώθηση· 
ζητεί να σέβονται οι δημοσιογράφοι τον 
κώδικα δεοντολογίας·

Or. en
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Τροπολογία 103
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι οι 
κρατικές αρχές στην ουσία επέβαλαν 
συσκότιση στα μέσα ενημέρωσης στη 
χώρα σε σχέση με τα επεισόδια του 
Ιουλίου 2011 στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο 
και επιδόθηκαν σε παραπληροφόρηση 
αναφορικά με το ρόλο της KFOR στα 
γεγονότα· υπογραμμίζει τη σημασία των 
ελεύθερων και ανεξάρτητων μέσων 
ενημέρωσης για ένα δημοκρατικό και 
καλώς ενημερωμένο κοινό·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 104
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι οι 
κρατικές αρχές στην ουσία επέβαλαν
συσκότιση στα μέσα ενημέρωσης στη 
χώρα σε σχέση με τα επεισόδια του 
Ιουλίου 2011 στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο 
και επιδόθηκαν σε παραπληροφόρηση 
αναφορικά με το ρόλο της KFOR στα 
γεγονότα· υπογραμμίζει τη σημασία των 
ελεύθερων και ανεξάρτητων μέσων 
ενημέρωσης για ένα δημοκρατικό και 
καλώς ενημερωμένο κοινό·

16. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη 
συσκότιση στα μέσα ενημέρωσης στη 
χώρα σε σχέση με ορισμένα επεισόδια και 
υπογραμμίζει τη σημασία των ελεύθερων 
και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης για 
ένα δημοκρατικό και καλώς ενημερωμένο 
κοινό·

Or. en



PE480.653v01-00 88/143 AM\890151EL.doc

EL

Τροπολογία 105
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι οι 
κρατικές αρχές στην ουσία επέβαλαν 
συσκότιση στα μέσα ενημέρωσης στη 
χώρα σε σχέση με τα επεισόδια του 
Ιουλίου 2011 στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο 
και επιδόθηκαν σε παραπληροφόρηση 
αναφορικά με το ρόλο της KFOR στα 
γεγονότα· υπογραμμίζει τη σημασία των 
ελεύθερων και ανεξάρτητων μέσων 
ενημέρωσης για ένα δημοκρατικό και 
καλώς ενημερωμένο κοινό·

16. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι οι 
κρατικές αρχές στην ουσία επέβαλαν 
συσκότιση στα μέσα ενημέρωσης στη 
χώρα σε σχέση με τα επεισόδια του 
Ιουλίου 2011 στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο 
και επιδόθηκαν σε παραπληροφόρηση 
αναφορικά με ορισμένα σημεία του ρόλου
της KFOR στα γεγονότα· υπογραμμίζει τη 
σημασία των ελεύθερων και ανεξάρτητων 
μέσων ενημέρωσης για ένα δημοκρατικό 
και καλώς ενημερωμένο κοινό·

Or. de

Τροπολογία 106
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ανησυχεί για τις διαμαρτυρίες των 
πολιτών αλβανικής εθνοτικής προέλευσης 
κατά των διακρίσεων και για την τεταμένη 
κατάσταση στο Sandžak και ζητεί από την 
κυβέρνηση να αποδώσει αυξημένη 
πολιτική προτεραιότητα στη βελτίωση της 
κατάστασης των μειονοτήτων, 
περιλαμβανομένης της πρόσβασης στην 
εκπαίδευση και της εκπροσώπησης στα 
τοπικά θεσμικά όργανα, καθώς και στην 
οικονομική ανάπτυξη της κοιλάδας του 
Preševo και του Sandžak· σημειώνει ότι, 
δύο χρόνια μετά τις εκλογές για τα 
μειονοτικά συμβούλια, το βοσνιακό 

17. ανησυχεί για τις διαμαρτυρίες των 
πολιτών αλβανικής εθνοτικής προέλευσης 
κατά των διακρίσεων και για την τεταμένη 
κατάσταση στο Sandžak και ζητεί από την 
κυβέρνηση να αποδώσει αυξημένη 
πολιτική προτεραιότητα στη βελτίωση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
μειονοτήτων, περιλαμβανομένων της 
πρόσβασης στην εκπαίδευση στη γλώσσα 
τους, των ίσων όρων πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας και της δίκαιης 
εκπροσώπησης στα θεσμικά όργανα,
καθώς και στην οικονομική ανάπτυξη της 
κοιλάδας του Preševo και του Sandžak· 
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μειονοτικό συμβούλιο δεν έχει ακόμη 
συσταθεί και ζητεί την ταχεία συγκρότησή 
του σύμφωνα με τους κανόνες· καλεί τους 
πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες να 
αποφεύγουν τις εμπρηστικές δηλώσεις 
διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος επιδείνωσης 
των εντάσεων·

καλεί τη σερβική κυβέρνηση να λάβει όλα 
τα αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση 
των διακρίσεων και της ανεργίας σε 
αυτές τις περιφέρειες· σημειώνει ότι, δύο 
χρόνια μετά τις εκλογές για τα μειονοτικά 
συμβούλια, το βοσνιακό μειονοτικό 
συμβούλιο δεν έχει ακόμη συσταθεί και 
ζητεί την ταχεία συγκρότησή του σύμφωνα 
με τους κανόνες· καλεί τους πολιτικούς και 
θρησκευτικούς ηγέτες να αποφεύγουν τις 
εμπρηστικές δηλώσεις διότι ελλοχεύει ο 
κίνδυνος επιδείνωσης των εντάσεων· καλεί 
τη σερβική κυβέρνηση να παραμείνει 
ουδέτερη όσον αφορά τις εντάσεις σε 
σχέση με τη θρησκευτική κοινότητα στο 
Sandžak και να λάβει μέτρα για τη 
διασφάλιση καλών σχέσεων με αυτή την 
κοινότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα το
δικαίωμά της στη θρησκευτική 
ελευθερία·

Or. en

Τροπολογία 107
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ανησυχεί για τις διαμαρτυρίες των 
πολιτών αλβανικής εθνοτικής προέλευσης 
κατά των διακρίσεων και για την τεταμένη 
κατάσταση στο Sandžak και ζητεί από την 
κυβέρνηση να αποδώσει αυξημένη 
πολιτική προτεραιότητα στη βελτίωση της 
κατάστασης των μειονοτήτων, 
περιλαμβανομένης της πρόσβασης στην 
εκπαίδευση και της εκπροσώπησης στα 
τοπικά θεσμικά όργανα, καθώς και στην 
οικονομική ανάπτυξη της κοιλάδας του 
Preševo και του Sandžak· σημειώνει ότι, 
δύο χρόνια μετά τις εκλογές για τα 
μειονοτικά συμβούλια, το βοσνιακό 
μειονοτικό συμβούλιο δεν έχει ακόμη 

17. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
καλή σε γενικές γραμμές κατάσταση 
μεταξύ των εθνοτήτων και για το γεγονός 
ότι ο αριθμός και η ένταση των 
κρουσμάτων εθνοτικής βίας έχει μειωθεί 
στη χώρα· ανησυχεί ωστόσο για τις 
διαμαρτυρίες των πολιτών αλβανικής 
εθνοτικής προέλευσης κατά των 
διακρίσεων και για την τεταμένη 
κατάσταση στο Sandžak και ζητεί από την 
κυβέρνηση να αποδώσει αυξημένη 
πολιτική προτεραιότητα στη βελτίωση της 
κατάστασης των μειονοτήτων, 
περιλαμβανομένης της πρόσβασης στην 
εκπαίδευση και της εκπροσώπησης στα 
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συσταθεί και ζητεί την ταχεία συγκρότησή 
του σύμφωνα με τους κανόνες· καλεί τους 
πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες να 
αποφεύγουν τις εμπρηστικές δηλώσεις 
διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος επιδείνωσης 
των εντάσεων·

τοπικά θεσμικά όργανα, καθώς και στην 
οικονομική ανάπτυξη της κοιλάδας του 
Preševo και του Sandžak· σημειώνει ότι, 
δύο χρόνια μετά τις εκλογές για τα 
μειονοτικά συμβούλια, το βοσνιακό 
μειονοτικό συμβούλιο δεν έχει ακόμη 
συσταθεί, λόγω αναφερόμενων 
διαδικαστικών προβλημάτων στην 
εκλογική διαδικασία, και ζητεί την ταχεία 
συγκρότησή του σύμφωνα με τους 
κανόνες· καλεί τους πολιτικούς και 
θρησκευτικούς ηγέτες όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών να αποφεύγουν τις 
εμπρηστικές δηλώσεις διότι ελλοχεύει ο 
κίνδυνος επιδείνωσης των εντάσεων·

Or. en

Τροπολογία 108
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ανησυχεί για τις διαμαρτυρίες των 
πολιτών αλβανικής εθνοτικής προέλευσης 
κατά των διακρίσεων και για την τεταμένη 
κατάσταση στο Sandžak και ζητεί από την 
κυβέρνηση να αποδώσει αυξημένη 
πολιτική προτεραιότητα στη βελτίωση της 
κατάστασης των μειονοτήτων, 
περιλαμβανομένης της πρόσβασης στην 
εκπαίδευση και της εκπροσώπησης στα 
τοπικά θεσμικά όργανα, καθώς και στην 
οικονομική ανάπτυξη της κοιλάδας του 
Preševo και του Sandžak· σημειώνει ότι, 
δύο χρόνια μετά τις εκλογές για τα 
μειονοτικά συμβούλια, το βοσνιακό 
μειονοτικό συμβούλιο δεν έχει ακόμη 
συσταθεί και ζητεί την ταχεία συγκρότησή 
του σύμφωνα με τους κανόνες· καλεί τους 
πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες να 
αποφεύγουν τις εμπρηστικές δηλώσεις 

17. ανησυχεί για τις διαμαρτυρίες των 
πολιτών αλβανικής εθνοτικής προέλευσης 
κατά των διακρίσεων και για την τεταμένη 
κατάσταση στο Sandžak και ζητεί από την 
κυβέρνηση να αποδώσει αυξημένη 
πολιτική προτεραιότητα στη βελτίωση της 
κατάστασης των μειονοτήτων, 
περιλαμβανομένης της πρόσβασης στην 
εκπαίδευση και της εκπροσώπησης στα 
τοπικά θεσμικά όργανα, καθώς και στην 
οικονομική ανάπτυξη της κοιλάδας του 
Preševo και του Sandžak· χαιρετίζει τη 
συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο 
στο δήμο Bujanovac, η οποία προβλέπει 
μέτρα για την ένταξη όσων έχουν 
αλβανική εθνοτική προέλευση στη 
δημόσια διοίκηση και ζητεί την ταχεία 
εφαρμογή της· σημειώνει ότι, δύο χρόνια 
μετά τις εκλογές για τα μειονοτικά 
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διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος επιδείνωσης 
των εντάσεων·

συμβούλια, το βοσνιακό μειονοτικό 
συμβούλιο δεν έχει ακόμη συσταθεί και 
ζητεί την ταχεία συγκρότησή του σύμφωνα 
με τους κανόνες· καλεί τους πολιτικούς και 
θρησκευτικούς ηγέτες να αποφεύγουν τις 
εμπρηστικές δηλώσεις διότι ελλοχεύει ο 
κίνδυνος επιδείνωσης των εντάσεων·

Or. en

Τροπολογία 109
Kristian Vigenin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ανησυχεί για τις διαμαρτυρίες των 
πολιτών αλβανικής εθνοτικής προέλευσης 
κατά των διακρίσεων και για την τεταμένη 
κατάσταση στο Sandžak και ζητεί από την 
κυβέρνηση να αποδώσει αυξημένη 
πολιτική προτεραιότητα στη βελτίωση της 
κατάστασης των μειονοτήτων, 
περιλαμβανομένης της πρόσβασης στην 
εκπαίδευση και της εκπροσώπησης στα 
τοπικά θεσμικά όργανα, καθώς και στην 
οικονομική ανάπτυξη της κοιλάδας του 
Preševo και του Sandžak· σημειώνει ότι, 
δύο χρόνια μετά τις εκλογές για τα 
μειονοτικά συμβούλια, το βοσνιακό 
μειονοτικό συμβούλιο δεν έχει ακόμη 
συσταθεί και ζητεί την ταχεία συγκρότησή 
του σύμφωνα με τους κανόνες· καλεί τους 
πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες να 
αποφεύγουν τις εμπρηστικές δηλώσεις 
διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος επιδείνωσης 
των εντάσεων·

17. ενόψει των διαμαρτυριών των πολιτών 
αλβανικής εθνοτικής προέλευσης κατά των 
διακρίσεων και της τεταμένης 
κατάστασης στο Sandžak  ζητεί από την 
κυβέρνηση να αποδώσει αυξημένη 
πολιτική προτεραιότητα στη βελτίωση της 
κατάστασης των μειονοτήτων, 
περιλαμβανομένης της πρόσβασης στην 
εκπαίδευση και της εκπροσώπησης στα 
τοπικά θεσμικά όργανα, καθώς και στην 
οικονομική ανάπτυξη της κοιλάδας του 
Preševo και του Sandžak· σημειώνει ότι, 
δύο χρόνια μετά τις εκλογές για τα 
μειονοτικά συμβούλια, το βοσνιακό 
μειονοτικό συμβούλιο δεν έχει ακόμη 
συσταθεί και ζητεί την ταχεία συγκρότησή 
του σύμφωνα με τους κανόνες· καλεί τους 
πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες να 
αποφεύγουν τις εμπρηστικές δηλώσεις 
διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος επιδείνωσης 
των εντάσεων·

Or. en

Τροπολογία 110
György Schöpflin
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ανησυχεί για τις διαμαρτυρίες των 
πολιτών αλβανικής εθνοτικής προέλευσης 
κατά των διακρίσεων και για την τεταμένη 
κατάσταση στο Sandžak και ζητεί από την 
κυβέρνηση να αποδώσει αυξημένη 
πολιτική προτεραιότητα στη βελτίωση της 
κατάστασης των μειονοτήτων, 
περιλαμβανομένης της πρόσβασης στην 
εκπαίδευση και της εκπροσώπησης στα 
τοπικά θεσμικά όργανα, καθώς και στην 
οικονομική ανάπτυξη της κοιλάδας του 
Preševo και του Sandžak· σημειώνει ότι, 
δύο χρόνια μετά τις εκλογές για τα 
μειονοτικά συμβούλια, το βοσνιακό 
μειονοτικό συμβούλιο δεν έχει ακόμη 
συσταθεί και ζητεί την ταχεία συγκρότησή 
του σύμφωνα με τους κανόνες· καλεί τους 
πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες να 
αποφεύγουν τις εμπρηστικές δηλώσεις 
διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος επιδείνωσης 
των εντάσεων·

17. ανησυχεί για τις διαμαρτυρίες των 
πολιτών αλβανικής εθνοτικής προέλευσης 
κατά των διακρίσεων και για την τεταμένη 
κατάσταση στο Sandžak και ζητεί από την 
κυβέρνηση να αποδώσει αυξημένη 
πολιτική προτεραιότητα στη βελτίωση της 
κατάστασης όλων των μειονοτήτων, 
περιλαμβανομένης της πρόσβασης στην 
εκπαίδευση και της εκπροσώπησης στα 
τοπικά θεσμικά όργανα, καθώς και στην 
οικονομική ανάπτυξη της κοιλάδας του 
Preševo και του Sandžak· σημειώνει ότι, 
δύο χρόνια μετά τις εκλογές για τα 
μειονοτικά συμβούλια, το βοσνιακό 
μειονοτικό συμβούλιο δεν έχει ακόμη 
συσταθεί και ζητεί την ταχεία συγκρότησή 
του σύμφωνα με τους κανόνες· καλεί τους 
πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες να 
αποφεύγουν τις εμπρηστικές δηλώσεις 
διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος επιδείνωσης 
των εντάσεων·

Or. en

Τροπολογία 111
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ανησυχεί για τις διαμαρτυρίες των 
πολιτών αλβανικής εθνοτικής προέλευσης 
κατά των διακρίσεων και για την τεταμένη 
κατάσταση στο Sandžak και ζητεί από την 
κυβέρνηση να αποδώσει αυξημένη 
πολιτική προτεραιότητα στη βελτίωση της 
κατάστασης των μειονοτήτων, 
περιλαμβανομένης της πρόσβασης στην 

17. ανησυχεί για τις διαμαρτυρίες των 
πολιτών αλβανικής εθνοτικής προέλευσης 
κατά των διακρίσεων και για την τεταμένη 
κατάσταση στο Sandžak και ζητεί από την 
κυβέρνηση να αποδώσει αυξημένη 
πολιτική προτεραιότητα στη βελτίωση της 
κατάστασης όλων των μειονοτήτων, 
περιλαμβανομένης της πρόσβασης στην 
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εκπαίδευση και της εκπροσώπησης στα 
τοπικά θεσμικά όργανα, καθώς και στην 
οικονομική ανάπτυξη της κοιλάδας του 
Preševo και του Sandžak· σημειώνει ότι, 
δύο χρόνια μετά τις εκλογές για τα 
μειονοτικά συμβούλια, το βοσνιακό 
μειονοτικό συμβούλιο δεν έχει ακόμη 
συσταθεί και ζητεί την ταχεία συγκρότησή 
του σύμφωνα με τους κανόνες· καλεί τους 
πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες να 
αποφεύγουν τις εμπρηστικές δηλώσεις 
διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος επιδείνωσης 
των εντάσεων·

εκπαίδευση και της εκπροσώπησης στα 
τοπικά θεσμικά όργανα, καθώς και στην 
οικονομική ανάπτυξη της κοιλάδας του 
Preševo και του Sandžak· σημειώνει ότι, 
δύο χρόνια μετά τις εκλογές για τα 
μειονοτικά συμβούλια, το βοσνιακό 
μειονοτικό συμβούλιο δεν έχει ακόμη 
συσταθεί και ζητεί την ταχεία συγκρότησή 
του σύμφωνα με τους κανόνες· καλεί τους 
πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες να 
αποφεύγουν τις εμπρηστικές δηλώσεις 
διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος επιδείνωσης 
των εντάσεων·

Or. en

Τροπολογία 112
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ανησυχεί για τις διαμαρτυρίες των 
πολιτών αλβανικής εθνοτικής προέλευσης 
κατά των διακρίσεων και για την τεταμένη 
κατάσταση στο Sandžak και ζητεί από την 
κυβέρνηση να αποδώσει αυξημένη 
πολιτική προτεραιότητα στη βελτίωση της 
κατάστασης των μειονοτήτων, 
περιλαμβανομένης της πρόσβασης στην 
εκπαίδευση και της εκπροσώπησης στα 
τοπικά θεσμικά όργανα, καθώς και στην 
οικονομική ανάπτυξη της κοιλάδας του 
Preševo και του Sandžak· σημειώνει ότι, 
δύο χρόνια μετά τις εκλογές για τα 
μειονοτικά συμβούλια, το βοσνιακό 
μειονοτικό συμβούλιο δεν έχει ακόμη 
συσταθεί και ζητεί την ταχεία 
συγκρότησή του σύμφωνα με τους 
κανόνες· καλεί τους πολιτικούς και 
θρησκευτικούς ηγέτες να αποφεύγουν τις 
εμπρηστικές δηλώσεις διότι ελλοχεύει ο 
κίνδυνος επιδείνωσης των εντάσεων·

17. ανησυχεί για τις διαμαρτυρίες των 
πολιτών αλβανικής εθνοτικής προέλευσης 
κατά των διακρίσεων και για την τεταμένη 
κατάσταση στο Sandžak και ζητεί από την 
κυβέρνηση να αποδώσει αυξημένη 
πολιτική προτεραιότητα στη βελτίωση της 
κατάστασης των μειονοτήτων, 
περιλαμβανομένης της πρόσβασης στην 
εκπαίδευση και της εκπροσώπησης στα 
τοπικά θεσμικά όργανα, καθώς και στην 
οικονομική ανάπτυξη της κοιλάδας του 
Preševo και του Sandžak· σημειώνει ότι, 
δύο χρόνια μετά τις εκλογές για τα 
μειονοτικά συμβούλια, το βοσνιακό 
μειονοτικό συμβούλιο δεν έχει ακόμη 
συσταθεί· καλεί τους πολιτικούς και 
θρησκευτικούς ηγέτες να αποφεύγουν τις 
εμπρηστικές δηλώσεις διότι ελλοχεύει ο 
κίνδυνος επιδείνωσης των εντάσεων·
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Or. de

Τροπολογία 113
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17 a. ενθαρρύνει τις σερβικές αρχές να 
εισαγάγουν την εκπαίδευση στα 
Ρουμανικά στα σχολεία της 
βορειοανατολικής Σερβίας, να 
διασφαλίσουν στους 
Ρουμάνους/"Βλάχους" που ζουν στη 
βορειοανατολική Σερβία πρόσβαση στα 
ΜΜΕ στη ρουμανική γλώσσα, να 
εισαγάγουν τη ρουμανική γλώσσα στη 
δημόσια ζωή πόλεων και χωριών όπου 
ξεπερνούν το 15% του πληθυσμού καθώς 
και να εκχωρήσουν στη Ρουμανική 
Ορθόδοξη Εκκλησία το καθεστώς της 
"παραδοσιακής εκκλησίας" και να 
εκτείνουν τη θρησκευτική της 
δικαιοδοσία σε ολόκληρη την επικράτεια 
της Σερβίας·

Or. en

Τροπολογία 114
Andrey Kovatchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17 a. ανησυχεί για την κατάσταση των 
δικαιωμάτων της βουλγαρικής 
μειονότητας στον τομέα της εκπαίδευσης, 
της παιδείας, της επίσημης χρήσης της 
μητρικής γλώσσας τους καθώς και για τις 
απειλές κατά των ακτιβιστών των 



AM\890151EL.doc 95/143 PE480.653v01-00

EL

πολιτικών τους οργανώσεων και των 
οργανώσεων κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 115
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17 a. υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού 
στην πολιτισμική ποικιλία εθνοτικών 
μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των 
Σέρβων υπηκόων με βουλγαρική 
συνείδηση, με τη διευκόλυνση της 
απρόσκοπτης διάδοσης πολιτιστικών 
κέντρων, ηλεκτρονικών και έντυπων 
ΜΜΕ και βιβλιοθηκών που καλύπτουν 
τις πολιτιστικές ανάγκες αυτών των 
κοινοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 116
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπογραμμίζει τη σημασία της 
απογραφής του πληθυσμού για τη 
συγκέντρωση στατιστικών πληροφοριών 
σημαντικών για την ανάπτυξη της Σερβίας, 
ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες· χαιρετίζει την, σε γενικές 
γραμμές επιτυχή, συγκέντρωση δεδομένων 
στο πλαίσιο της απογραφής στη Σερβία τον 
Οκτώβριο του 2011· εκφράζει την ισχυρή 
αποδοκιμασία του για τις εκκλήσεις 

18. υπογραμμίζει τη σημασία της 
απογραφής του πληθυσμού για τη 
συγκέντρωση στατιστικών πληροφοριών 
σημαντικών για την ανάπτυξη της Σερβίας, 
ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες· χαιρετίζει την, σε γενικές 
γραμμές επιτυχή, συγκέντρωση δεδομένων 
στο πλαίσιο της απογραφής στη Σερβία τον 
Οκτώβριο του 2011· εκφράζει την ισχυρή 
αποδοκιμασία του για τις εκκλήσεις 
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πολιτικών αλβανικής εθνοτικής 
προέλευσης για μποϋκοτάζ της απογραφής, 
τις οποίες ακολούθησαν μέλη των 
δημοτικών επιτροπών απογραφής και 
σημαντικός αριθμός πολιτών στο Preševo
και το Bujanovac·

πολιτικών αλβανικής εθνοτικής 
προέλευσης για μποϋκοτάζ της απογραφής, 
τις οποίες ακολούθησαν μέλη των 
δημοτικών επιτροπών απογραφής και 
σημαντικός αριθμός πολιτών στο Preševo
και το Bujanovac· επισημαίνει ότι οι αρχές 
δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με την εθνοτική 
προέλευση·

Or. en

Τροπολογία 117
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 α. καλεί την κυβέρνηση να παράσχει 
οικονομική υποστήριξη στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιοχές που κατοικούνται 
από εθνοτικές μειονότητες και να 
αναπτύξει στρατηγικές για τη μείωση των 
ποσοστών ανεργίας σε αυτές τις περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 118
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 α. καλεί τις αρχές της Σερβίας να 
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των 
περιφερειακών ανισοτήτων στην χώρα 
και να μεριμνήσουν ώστε να δοθεί η 
δέουσα προσοχή στην κοινωνική και 
οικονομική ανάπτυξη της 
νοτιοανατολικής περιφέρειας·



AM\890151EL.doc 97/143 PE480.653v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 119
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για 
τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του 
νομοθετικού πλαισίου για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων· εκφράζει 
την έντονη ανησυχία του λόγω της 
απουσίας πολιτικής βούλησης για την 
ενεργό προαγωγή της ανεκτικότητας και 
του σεβασμού των βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων καθώς και για την 
κατοχύρωση της ασφάλειας των 
συμμετεχόντων στην παρέλαση 
υπερηφάνειας που είχε προγραμματιστεί 
για τις 2 Οκτωβρίου 2011, απουσία που 
έγινε αισθητή κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας της εκδήλωσης και η 
οποία οδήγησε στην απαγόρευσή της· 
καταδικάζει απερίφραστα τα εμπρηστικά 
και μεροληπτικά σχόλια ορισμένων 
πολιτικών και μελών του ορθόδοξου 
κλήρου για το θέμα αυτό· υπενθυμίζει 
στην κυβέρνηση ότι η ελευθερία έκφρασης 
και του συνεταιρίζεσθαι αποτελούν 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και 
βασική αξία της ΕΕ που πρέπει να είναι 
σεβαστή από κάθε χώρα που φιλοδοξεί να 
γίνει μέλος της· χαιρετίζει τη θετική δράση
που ανέλαβε ο διαμεσολαβητής και ο 
επίτροπος για την ισότητα για την 
προαγωγή των αξιών αυτών στη σερβική 
κοινωνία· ζητεί να διερευνηθούν οι 
απειλές εξτρεμιστικών ομάδων που 
προβλήθηκαν ως λόγος για την 
απαγόρευση της παρέλασης· υπενθυμίζει 
τους βραδείς ρυθμούς της έρευνας για τις 
βιαιοπραγίες που συνόδευσαν την 
παρέλαση υπερηφάνειας του 2010, με 

19. ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για 
τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του 
νομοθετικού πλαισίου για την 
καταπολέμηση των 
διακρίσεων·υπενθυμίζει στην κυβέρνηση 
ότι η ελευθερία έκφρασης και του 
συνεταιρίζεσθαι αποτελούν θεμελιώδες 
ανθρώπινο δικαίωμα και βασική αξία της 
ΕΕ που πρέπει να είναι σεβαστή από κάθε
κράτος μέλος της ΕΕ όπως και από κάθε
χώρα που φιλοδοξεί να γίνει μέλος της·
χαιρετίζει τη θετική δράση που ανέλαβε ο 
διαμεσολαβητής και ο επίτροπος για την 
ισότητα για την προαγωγή των αξιών 
αυτών στη σερβική κοινωνία·ζητεί από τις 
κρατικές και δημοτικές αρχές να 
εργασθούν επιμελώς για την οικοδόμηση 
κλίματος ανεκτικότητας, δεδομένου ότι η 
Σερβία αναμένεται ότι θα αποκτήσει 
καθεστώς υποψήφιας χώρας στο εγγύς 
μέλλον·
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αποτέλεσμα ένα μικρό αριθμό 
καταδικασθέντων σε ήπιες ποινές· 
χαιρετίζει, ωστόσο, τα μέτρα που έλαβαν 
η εισαγγελία και τα δικαστήρια για την 
απαγόρευση της λειτουργίας 
εξτρεμιστικών οργανώσεων· ζητεί από τις 
κρατικές και δημοτικές αρχές να 
εργασθούν επιμελώς για την οικοδόμηση 
κλίματος ανεκτικότητας, δεδομένου ότι η 
Σερβία αναμένεται ότι θα αποκτήσει 
καθεστώς υποψήφιας χώρας στο εγγύς 
μέλλον·

Or. de

Τροπολογία 120
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για 
τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του 
νομοθετικού πλαισίου για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων· εκφράζει 
την έντονη ανησυχία του λόγω της 
απουσίας πολιτικής βούλησης για την 
ενεργό προαγωγή της ανεκτικότητας και 
του σεβασμού των βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων καθώς και για την 
κατοχύρωση της ασφάλειας των 
συμμετεχόντων στην παρέλαση 
υπερηφάνειας που είχε προγραμματιστεί 
για τις 2 Οκτωβρίου 2011, απουσία που 
έγινε αισθητή κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας της εκδήλωσης και η οποία 
οδήγησε στην απαγόρευσή της· 
καταδικάζει απερίφραστα τα εμπρηστικά 
και μεροληπτικά σχόλια ορισμένων 
πολιτικών και μελών του ορθόδοξου 
κλήρου για το θέμα αυτό· υπενθυμίζει 
στην κυβέρνηση ότι η ελευθερία 
έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι 
αποτελούν θεμελιώδες ανθρώπινο 

19. ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για 
τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του 
νομοθετικού πλαισίου για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων· εκφράζει 
την έντονη ανησυχία του λόγω της 
απουσίας πολιτικής βούλησης για την 
ενεργό προαγωγή της ανεκτικότητας και 
του σεβασμού των βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων καθώς και για την 
κατοχύρωση της ασφάλειας των 
συμμετεχόντων στην παρέλαση 
υπερηφάνειας που είχε προγραμματιστεί 
για τις 2 Οκτωβρίου 2011, απουσία που 
έγινε αισθητή κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας της εκδήλωσης και η οποία 
οδήγησε στην απαγόρευσή της· 
καταδικάζει απερίφραστα τα εμπρηστικά 
και μεροληπτικά σχόλια ορισμένων 
πολιτικών και μελών του ορθόδοξου 
κλήρου για το θέμα αυτό· προτρέπει τις 
αρχές να εξασφαλίσουν την ελευθερία 
έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι· 
χαιρετίζει τη θετική δράση που ανέλαβε ο 
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δικαίωμα και βασική αξία της ΕΕ που 
πρέπει να είναι σεβαστή από κάθε χώρα 
που φιλοδοξεί να γίνει μέλος της· 
χαιρετίζει τη θετική δράση που ανέλαβε ο 
διαμεσολαβητής και ο επίτροπος για την 
ισότητα για την προαγωγή των αξιών 
αυτών στη σερβική κοινωνία· ζητεί να 
διερευνηθούν οι απειλές εξτρεμιστικών 
ομάδων που προβλήθηκαν ως λόγος για 
την απαγόρευση της παρέλασης· 
υπενθυμίζει τους βραδείς ρυθμούς της 
έρευνας για τις βιαιοπραγίες που 
συνόδευσαν την παρέλαση υπερηφάνειας 
του 2010, με αποτέλεσμα ένα μικρό 
αριθμό καταδικασθέντων σε ήπιες ποινές· 
χαιρετίζει, ωστόσο, τα μέτρα που έλαβαν η 
εισαγγελία και τα δικαστήρια για την 
απαγόρευση της λειτουργίας 
εξτρεμιστικών οργανώσεων· ζητεί από τις 
κρατικές και δημοτικές αρχές να 
εργασθούν επιμελώς για την οικοδόμηση 
κλίματος ανεκτικότητας, δεδομένου ότι η 
Σερβία αναμένεται ότι θα αποκτήσει 
καθεστώς υποψήφιας χώρας στο εγγύς 
μέλλον·

διαμεσολαβητής και ο επίτροπος για την 
ισότητα για την προαγωγή των αξιών 
αυτών στη σερβική κοινωνία· ζητεί να 
διερευνηθούν οι απειλές εξτρεμιστικών 
ομάδων που προβλήθηκαν ως λόγος για 
την απαγόρευση της παρέλασης· 
υπενθυμίζει τους βραδείς ρυθμούς της 
έρευνας για τις βιαιοπραγίες που 
συνόδευσαν την παρέλαση υπερηφάνειας 
του 2010· χαιρετίζει, ωστόσο, τα μέτρα 
που έλαβαν η εισαγγελία και τα 
δικαστήρια για την απαγόρευση της 
λειτουργίας εξτρεμιστικών οργανώσεων· 
ζητεί από τις κρατικές και δημοτικές αρχές 
να εργασθούν επιμελώς για την 
οικοδόμηση κλίματος ανεκτικότητας, 
δεδομένου ότι η Σερβία αναμένεται ότι θα 
αποκτήσει καθεστώς υποψήφιας χώρας 
στο εγγύς μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 121
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για 
τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του 
νομοθετικού πλαισίου για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων· εκφράζει 
την έντονη ανησυχία του λόγω της 
απουσίας πολιτικής βούλησης για την 
ενεργό προαγωγή της ανεκτικότητας και 
του σεβασμού των βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων καθώς και για την 
κατοχύρωση της ασφάλειας των 

19. ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για 
τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του 
νομοθετικού πλαισίου για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων· εκφράζει 
την έντονη ανησυχία του λόγω της 
απουσίας πολιτικής βούλησης για την 
ενεργό προαγωγή της ανεκτικότητας και 
του σεβασμού των βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων καθώς και για την 
κατοχύρωση της ασφάλειας των 
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συμμετεχόντων στην παρέλαση 
υπερηφάνειας που είχε προγραμματιστεί 
για τις 2 Οκτωβρίου 2011, απουσία που 
έγινε αισθητή κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας της εκδήλωσης και η οποία 
οδήγησε στην απαγόρευσή της· 
καταδικάζει απερίφραστα τα εμπρηστικά 
και μεροληπτικά σχόλια ορισμένων 
πολιτικών και μελών του ορθόδοξου 
κλήρου για το θέμα αυτό· υπενθυμίζει στην 
κυβέρνηση ότι η ελευθερία έκφρασης και 
του συνεταιρίζεσθαι αποτελούν 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και 
βασική αξία της ΕΕ που πρέπει να είναι 
σεβαστή από κάθε χώρα που φιλοδοξεί να 
γίνει μέλος της· χαιρετίζει τη θετική δράση 
που ανέλαβε ο διαμεσολαβητής και ο 
επίτροπος για την ισότητα για την 
προαγωγή των αξιών αυτών στη σερβική 
κοινωνία· ζητεί να διερευνηθούν οι απειλές 
εξτρεμιστικών ομάδων που προβλήθηκαν 
ως λόγος για την απαγόρευση της 
παρέλασης· υπενθυμίζει τους βραδείς 
ρυθμούς της έρευνας για τις βιαιοπραγίες 
που συνόδευσαν την παρέλαση 
υπερηφάνειας του 2010, με αποτέλεσμα 
ένα μικρό αριθμό καταδικασθέντων σε 
ήπιες ποινές· χαιρετίζει, ωστόσο, τα μέτρα 
που έλαβαν η εισαγγελία και τα 
δικαστήρια για την απαγόρευση της 
λειτουργίας εξτρεμιστικών οργανώσεων· 
ζητεί από τις κρατικές και δημοτικές αρχές 
να εργασθούν επιμελώς για την 
οικοδόμηση κλίματος ανεκτικότητας, 
δεδομένου ότι η Σερβία αναμένεται ότι θα 
αποκτήσει καθεστώς υποψήφιας χώρας 
στο εγγύς μέλλον·

συμμετεχόντων στην παρέλαση 
υπερηφάνειας που είχε προγραμματιστεί 
για τις 2 Οκτωβρίου 2011, απουσία που 
έγινε αισθητή κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας της εκδήλωσης και η οποία 
οδήγησε στην απαγόρευσή της· 
καταδικάζει απερίφραστα τα εμπρηστικά 
και μεροληπτικά σχόλια ορισμένων 
πολιτικών και μελών του ορθόδοξου 
κλήρου για το θέμα αυτό· υπενθυμίζει στην 
κυβέρνηση ότι η ελευθερία έκφρασης και 
του συνεταιρίζεσθαι αποτελούν 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και 
βασική αξία της ΕΕ που πρέπει να είναι 
σεβαστή από κάθε χώρα που φιλοδοξεί να 
γίνει μέλος της, και εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη σχετική απόφαση 
που εξέδωσε το Συνταγματικό 
Δικαστήριο στις 22 Δεκεμβρίου·
χαιρετίζει τη θετική δράση που ανέλαβε ο 
διαμεσολαβητής και ο επίτροπος για την 
ισότητα για την προαγωγή των αξιών 
αυτών στη σερβική κοινωνία· ζητεί να 
διερευνηθούν οι απειλές εξτρεμιστικών 
ομάδων που προβλήθηκαν ως λόγος για 
την απαγόρευση της παρέλασης· 
υπενθυμίζει τους βραδείς ρυθμούς της 
έρευνας για τις βιαιοπραγίες που 
συνόδευσαν την παρέλαση υπερηφάνειας 
του 2010, με αποτέλεσμα ένα μικρό αριθμό 
καταδικασθέντων σε ήπιες ποινές· 
χαιρετίζει, ωστόσο, τα μέτρα που έλαβαν η 
εισαγγελία και τα δικαστήρια για την 
απαγόρευση της λειτουργίας 
εξτρεμιστικών οργανώσεων· ζητεί από τις 
κρατικές και δημοτικές αρχές να 
εργασθούν επιμελώς για την οικοδόμηση 
κλίματος ανεκτικότητας, δεδομένου ότι η 
Σερβία αναμένεται ότι θα αποκτήσει 
καθεστώς υποψήφιας χώρας στο εγγύς 
μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 122
Μαρία Ελένη Κοππά
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για 
τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του 
νομοθετικού πλαισίου για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων· εκφράζει 
την έντονη ανησυχία του λόγω της 
απουσίας πολιτικής βούλησης για την 
ενεργό προαγωγή της ανεκτικότητας και 
του σεβασμού των βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων καθώς και για την 
κατοχύρωση της ασφάλειας των 
συμμετεχόντων στην παρέλαση 
υπερηφάνειας που είχε προγραμματιστεί 
για τις 2 Οκτωβρίου 2011, απουσία που 
έγινε αισθητή κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας της εκδήλωσης και η οποία 
οδήγησε στην απαγόρευσή της· 
καταδικάζει απερίφραστα τα εμπρηστικά 
και μεροληπτικά σχόλια ορισμένων 
πολιτικών και μελών του ορθόδοξου 
κλήρου για το θέμα αυτό· υπενθυμίζει στην 
κυβέρνηση ότι η ελευθερία έκφρασης και 
του συνεταιρίζεσθαι αποτελούν 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και 
βασική αξία της ΕΕ που πρέπει να είναι 
σεβαστή από κάθε χώρα που φιλοδοξεί να 
γίνει μέλος της· χαιρετίζει τη θετική δράση 
που ανέλαβε ο διαμεσολαβητής και ο 
επίτροπος για την ισότητα για την 
προαγωγή των αξιών αυτών στη σερβική 
κοινωνία· ζητεί να διερευνηθούν οι απειλές 
εξτρεμιστικών ομάδων που προβλήθηκαν 
ως λόγος για την απαγόρευση της 
παρέλασης· υπενθυμίζει τους βραδείς 
ρυθμούς της έρευνας για τις βιαιοπραγίες 
που συνόδευσαν την παρέλαση 
υπερηφάνειας του 2010, με αποτέλεσμα 
ένα μικρό αριθμό καταδικασθέντων σε 
ήπιες ποινές· χαιρετίζει, ωστόσο, τα μέτρα 
που έλαβαν η εισαγγελία και τα 
δικαστήρια για την απαγόρευση της 
λειτουργίας εξτρεμιστικών οργανώσεων· 
ζητεί από τις κρατικές και δημοτικές αρχές 

19. ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για 
τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του 
νομοθετικού πλαισίου για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων· εκφράζει 
την έντονη ανησυχία του λόγω της 
απουσίας πολιτικής βούλησης για την 
ενεργό προαγωγή της ανεκτικότητας και 
του σεβασμού των βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων καθώς και για την 
κατοχύρωση της ασφάλειας των 
συμμετεχόντων στην παρέλαση 
υπερηφάνειας που είχε προγραμματιστεί 
για τις 2 Οκτωβρίου 2011, απουσία που 
έγινε αισθητή κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας της εκδήλωσης και η οποία 
οδήγησε στην απαγόρευσή της· 
καταδικάζει απερίφραστα τα εμπρηστικά 
και μεροληπτικά σχόλια ορισμένων 
πολιτικών και μελών του ορθόδοξου 
κλήρου για το θέμα αυτό· υπενθυμίζει στην 
κυβέρνηση ότι η ελευθερία έκφρασης και 
του συνεταιρίζεσθαι αποτελούν 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και 
βασική αξία της ΕΕ που πρέπει να είναι 
σεβαστή από κάθε χώρα που φιλοδοξεί να 
γίνει μέλος της· χαιρετίζει τη θετική δράση 
που ανέλαβε ο διαμεσολαβητής και ο 
επίτροπος για την ισότητα για την 
προαγωγή των αξιών αυτών στη σερβική 
κοινωνία· ζητεί να διερευνηθούν οι απειλές 
εξτρεμιστικών ομάδων που προβλήθηκαν 
ως λόγος για την απαγόρευση της 
παρέλασης και να διεξαχθεί περαιτέρω 
έρευνα για τις βιαιοπραγίες που 
συνόδευσαν την παρέλαση υπερηφάνειας 
του 2010· τονίζει τη σημασία των 
καταδικαστικών αποφάσεων, οι οποίες 
εκδόθηκαν για πρώτη φορά στη Σερβία, 
για διακριτική μεταχείριση σε βάρος των 
ομοφυλόφιλων όπως, μεταξύ άλλων, της 
απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου 
του Βελιγραδίου το οποίο καταδίκασε 
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να εργασθούν επιμελώς για την 
οικοδόμηση κλίματος ανεκτικότητας,
δεδομένου ότι η Σερβία αναμένεται ότι θα 
αποκτήσει καθεστώς υποψήφιας χώρας 
στο εγγύς μέλλον·

ακροδεξιό ηγέτη σε διετή φυλάκιση για 
υποκίνηση βίας κατά τη διάρκεια της 
"πορείας υπερηφάνειας" των 
ομοφυλόφιλων το 2010 και χαιρετίζει τα 
μέτρα που έλαβαν η εισαγγελία και τα 
δικαστήρια για την απαγόρευση της 
λειτουργίας εξτρεμιστικών οργανώσεων· 
ζητεί από τις κρατικές και δημοτικές αρχές 
να εργασθούν επιμελώς για την 
οικοδόμηση κλίματος ανεκτικότητας 
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 123
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για 
τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του 
νομοθετικού πλαισίου για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων· εκφράζει 
την έντονη ανησυχία του λόγω της 
απουσίας πολιτικής βούλησης για την 
ενεργό προαγωγή της ανεκτικότητας και 
του σεβασμού των βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων καθώς και για την 
κατοχύρωση της ασφάλειας των 
συμμετεχόντων στην παρέλαση 
υπερηφάνειας που είχε προγραμματιστεί 
για τις 2 Οκτωβρίου 2011, απουσία που 
έγινε αισθητή κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας της εκδήλωσης και η οποία 
οδήγησε στην απαγόρευσή της· 
καταδικάζει απερίφραστα τα εμπρηστικά 
και μεροληπτικά σχόλια ορισμένων 
πολιτικών και μελών του ορθόδοξου 
κλήρου για το θέμα αυτό· υπενθυμίζει στην 
κυβέρνηση ότι η ελευθερία έκφρασης και 
του συνεταιρίζεσθαι αποτελούν 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και 
βασική αξία της ΕΕ που πρέπει να είναι 

19. ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για 
τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του 
νομοθετικού πλαισίου για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων· εκφράζει 
την έντονη ανησυχία του λόγω της 
απουσίας πολιτικής βούλησης για την 
ενεργό προαγωγή της ανεκτικότητας και 
του σεβασμού των βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων καθώς και για την 
κατοχύρωση της ασφάλειας των 
συμμετεχόντων στην παρέλαση 
υπερηφάνειας που είχε προγραμματιστεί 
για τις 2 Οκτωβρίου 2011, απουσία που 
έγινε αισθητή κατά τη διάρκεια της
προετοιμασίας της εκδήλωσης και η οποία 
οδήγησε στην απαγόρευσή της· 
καταδικάζει απερίφραστα τα εμπρηστικά 
και μεροληπτικά σχόλια ορισμένων 
πολιτικών και μελών του ορθόδοξου 
κλήρου για το θέμα αυτό· υπενθυμίζει στην 
κυβέρνηση ότι η ελευθερία έκφρασης και 
του συνεταιρίζεσθαι αποτελούν 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και 
βασική αξία της ΕΕ που πρέπει να είναι 
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σεβαστή από κάθε χώρα που φιλοδοξεί να 
γίνει μέλος της· χαιρετίζει τη θετική δράση 
που ανέλαβε ο διαμεσολαβητής και ο 
επίτροπος για την ισότητα για την 
προαγωγή των αξιών αυτών στη σερβική 
κοινωνία· ζητεί να διερευνηθούν οι απειλές 
εξτρεμιστικών ομάδων που προβλήθηκαν 
ως λόγος για την απαγόρευση της 
παρέλασης· υπενθυμίζει τους βραδείς 
ρυθμούς της έρευνας για τις βιαιοπραγίες 
που συνόδευσαν την παρέλαση 
υπερηφάνειας του 2010, με αποτέλεσμα 
ένα μικρό αριθμό καταδικασθέντων σε 
ήπιες ποινές· χαιρετίζει, ωστόσο, τα μέτρα 
που έλαβαν η εισαγγελία και τα 
δικαστήρια για την απαγόρευση της 
λειτουργίας εξτρεμιστικών οργανώσεων· 
ζητεί από τις κρατικές και δημοτικές αρχές 
να εργασθούν επιμελώς για την 
οικοδόμηση κλίματος ανεκτικότητας, 
δεδομένου ότι η Σερβία αναμένεται ότι θα 
αποκτήσει καθεστώς υποψήφιας χώρας 
στο εγγύς μέλλον·

σεβαστή από κάθε χώρα που φιλοδοξεί να 
γίνει μέλος της· χαιρετίζει τη θετική δράση 
που ανέλαβε ο διαμεσολαβητής και ο 
επίτροπος για την ισότητα για την 
προαγωγή των αξιών αυτών στη σερβική 
κοινωνία· ζητεί να διερευνηθούν οι απειλές 
εξτρεμιστικών ομάδων που προβλήθηκαν 
ως λόγος για την απαγόρευση της 
παρέλασης· χαιρετίζει, ωστόσο, τα μέτρα 
που έλαβαν η εισαγγελία και τα 
δικαστήρια για την απαγόρευση της 
λειτουργίας εξτρεμιστικών οργανώσεων· 
ζητεί από τις κρατικές και δημοτικές αρχές 
να εργασθούν επιμελώς για την 
οικοδόμηση κλίματος ανεκτικότητας, 
δεδομένου ότι θα μπορούσε στο εγγύς 
μέλλον να κληθεί η Σερβία να αποκτήσει 
καθεστώς υποψήφιας χώρας·

Or. it

Τροπολογία 124
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για 
τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του 
νομοθετικού πλαισίου για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων· εκφράζει 
την έντονη ανησυχία του λόγω της 
απουσίας πολιτικής βούλησης για την 
ενεργό προαγωγή της ανεκτικότητας και 
του σεβασμού των βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων καθώς και για την 
κατοχύρωση της ασφάλειας των 
συμμετεχόντων στην παρέλαση 
υπερηφάνειας που είχε προγραμματιστεί 

19. ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για 
τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του 
νομοθετικού πλαισίου για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων· εκφράζει 
την έντονη ανησυχία του λόγω της 
απουσίας πολιτικής βούλησης για την 
ενεργό προαγωγή της ανεκτικότητας και 
του σεβασμού των βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων καθώς και για την 
κατοχύρωση της ασφάλειας των 
συμμετεχόντων στην παρέλαση 
υπερηφάνειας που είχε προγραμματιστεί 
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για τις 2 Οκτωβρίου 2011, απουσία που 
έγινε αισθητή κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας της εκδήλωσης και η οποία 
οδήγησε στην απαγόρευσή της· 
καταδικάζει απερίφραστα τα εμπρηστικά 
και μεροληπτικά σχόλια ορισμένων 
πολιτικών και μελών του ορθόδοξου 
κλήρου για το θέμα αυτό· υπενθυμίζει στην 
κυβέρνηση ότι η ελευθερία έκφρασης και 
του συνεταιρίζεσθαι αποτελούν 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και 
βασική αξία της ΕΕ που πρέπει να είναι 
σεβαστή από κάθε χώρα που φιλοδοξεί να 
γίνει μέλος της· χαιρετίζει τη θετική δράση 
που ανέλαβε ο διαμεσολαβητής και ο 
επίτροπος για την ισότητα για την 
προαγωγή των αξιών αυτών στη σερβική 
κοινωνία· ζητεί να διερευνηθούν οι απειλές 
εξτρεμιστικών ομάδων που προβλήθηκαν 
ως λόγος για την απαγόρευση της 
παρέλασης· υπενθυμίζει τους βραδείς 
ρυθμούς της έρευνας για τις βιαιοπραγίες 
που συνόδευσαν την παρέλαση 
υπερηφάνειας του 2010, με αποτέλεσμα 
ένα μικρό αριθμό καταδικασθέντων σε 
ήπιες ποινές· χαιρετίζει, ωστόσο, τα μέτρα 
που έλαβαν η εισαγγελία και τα 
δικαστήρια για την απαγόρευση της 
λειτουργίας εξτρεμιστικών οργανώσεων· 
ζητεί από τις κρατικές και δημοτικές αρχές 
να εργασθούν επιμελώς για την 
οικοδόμηση κλίματος ανεκτικότητας, 
δεδομένου ότι η Σερβία αναμένεται ότι θα 
αποκτήσει καθεστώς υποψήφιας χώρας 
στο εγγύς μέλλον·

για τις 2 Οκτωβρίου 2011, απουσία που 
έγινε αισθητή κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας της εκδήλωσης και η οποία 
οδήγησε στην απαγόρευσή της· 
καταδικάζει απερίφραστα τα εμπρηστικά 
και μεροληπτικά σχόλια ορισμένων 
πολιτικών και μελών του ορθόδοξου 
κλήρου για το θέμα αυτό· υπενθυμίζει στην 
κυβέρνηση ότι η ελευθερία έκφρασης και 
του συνεταιρίζεσθαι αποτελούν 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και 
βασική αξία της ΕΕ που πρέπει να είναι 
σεβαστή από κάθε χώρα που φιλοδοξεί να 
γίνει μέλος της· χαιρετίζει τη θετική δράση 
που ανέλαβε ο διαμεσολαβητής και ο 
επίτροπος για την ισότητα για την 
προαγωγή των αξιών αυτών στη σερβική 
κοινωνία· ζητεί να διερευνηθούν οι απειλές 
εξτρεμιστικών ομάδων που προβλήθηκαν 
ως λόγος για την απαγόρευση της 
παρέλασης· υπενθυμίζει τους βραδείς 
ρυθμούς της έρευνας για τις βιαιοπραγίες 
που συνόδευσαν την παρέλαση 
υπερηφάνειας του 2010, με αποτέλεσμα 
ένα μικρό αριθμό καταδικασθέντων σε 
ήπιες ποινές· χαιρετίζει, ωστόσο, τα μέτρα 
που έλαβαν η εισαγγελία και τα 
δικαστήρια για την απαγόρευση της 
λειτουργίας εξτρεμιστικών οργανώσεων· 
ζητεί από τις κρατικές και δημοτικές αρχές 
να εργασθούν επιμελώς για την 
οικοδόμηση κλίματος ανεκτικότητας
προωθώντας εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης του κοινού για την 
καταπολέμηση της ομοφοβίας, δεδομένου 
ότι η Σερβία αναμένεται ότι θα αποκτήσει 
καθεστώς υποψήφιας χώρας στο εγγύς 
μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 125
Kristian Vigenin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για 
τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του 
νομοθετικού πλαισίου για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων· εκφράζει 
την έντονη ανησυχία του λόγω της 
απουσίας πολιτικής βούλησης για την 
ενεργό προαγωγή της ανεκτικότητας και 
του σεβασμού των βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων καθώς και για την 
κατοχύρωση της ασφάλειας των 
συμμετεχόντων στην παρέλαση 
υπερηφάνειας που είχε προγραμματιστεί 
για τις 2 Οκτωβρίου 2011, απουσία που 
έγινε αισθητή κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας της εκδήλωσης και η οποία 
οδήγησε στην απαγόρευσή της· 
καταδικάζει απερίφραστα τα εμπρηστικά 
και μεροληπτικά σχόλια ορισμένων 
πολιτικών και μελών του ορθόδοξου 
κλήρου για το θέμα αυτό· υπενθυμίζει στην 
κυβέρνηση ότι η ελευθερία έκφρασης και 
του συνεταιρίζεσθαι αποτελούν 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και 
βασική αξία της ΕΕ που πρέπει να είναι 
σεβαστή από κάθε χώρα που φιλοδοξεί να 
γίνει μέλος της· χαιρετίζει τη θετική δράση 
που ανέλαβε ο διαμεσολαβητής και ο 
επίτροπος για την ισότητα για την 
προαγωγή των αξιών αυτών στη σερβική 
κοινωνία· ζητεί να διερευνηθούν οι απειλές 
εξτρεμιστικών ομάδων που προβλήθηκαν 
ως λόγος για την απαγόρευση της 
παρέλασης· υπενθυμίζει τους βραδείς 
ρυθμούς της έρευνας για τις βιαιοπραγίες 
που συνόδευσαν την παρέλαση 
υπερηφάνειας του 2010, με αποτέλεσμα 
ένα μικρό αριθμό καταδικασθέντων σε 
ήπιες ποινές· χαιρετίζει, ωστόσο, τα μέτρα 
που έλαβαν η εισαγγελία και τα 
δικαστήρια για την απαγόρευση της 
λειτουργίας εξτρεμιστικών οργανώσεων· 
ζητεί από τις κρατικές και δημοτικές αρχές 
να εργασθούν επιμελώς για την 
οικοδόμηση κλίματος ανεκτικότητας, 
δεδομένου ότι η Σερβία αναμένεται ότι θα 

19. ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για 
τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του 
νομοθετικού πλαισίου για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων· εκφράζει 
την έντονη ανησυχία του λόγω της 
απουσίας πολιτικής βούλησης για την 
ενεργό προαγωγή της ανεκτικότητας και 
του σεβασμού των βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων καθώς και για την 
κατοχύρωση της ασφάλειας των 
συμμετεχόντων στην παρέλαση 
υπερηφάνειας που είχε προγραμματιστεί 
για τις 2 Οκτωβρίου 2011, απουσία που 
έγινε αισθητή κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας της εκδήλωσης και η οποία 
οδήγησε στην απαγόρευσή της· 
καταδικάζει απερίφραστα τα εμπρηστικά 
και μεροληπτικά σχόλια ορισμένων 
πολιτικών και μελών του ορθόδοξου 
κλήρου για το θέμα αυτό· υπενθυμίζει στην 
κυβέρνηση ότι η ελευθερία έκφρασης και 
του συνεταιρίζεσθαι αποτελούν 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και 
βασική αξία της ΕΕ που πρέπει να είναι 
σεβαστή από κάθε χώρα που φιλοδοξεί να 
γίνει μέλος της· χαιρετίζει τη θετική δράση 
που ανέλαβε ο διαμεσολαβητής και ο 
επίτροπος για την ισότητα για την 
προαγωγή των αξιών αυτών στη σερβική 
κοινωνία· ζητεί να διερευνηθούν οι απειλές 
εξτρεμιστικών ομάδων που προβλήθηκαν 
ως λόγος για την απαγόρευση της 
παρέλασης· υπενθυμίζει τους βραδείς 
ρυθμούς της έρευνας για τις βιαιοπραγίες 
που συνόδευσαν την παρέλαση 
υπερηφάνειας του 2010, με αποτέλεσμα 
ένα μικρό αριθμό καταδικασθέντων σε 
ήπιες ποινές· χαιρετίζει, ωστόσο, τα μέτρα 
που έλαβαν η εισαγγελία και τα 
δικαστήρια για την απαγόρευση της 
λειτουργίας εξτρεμιστικών οργανώσεων· 
ζητεί από τις κρατικές και δημοτικές αρχές 
να εργασθούν επιμελώς για την 
οικοδόμηση κλίματος ανεκτικότητας·
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αποκτήσει καθεστώς υποψήφιας χώρας 
στο εγγύς μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 126
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19 α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρόοδο που σημειώθηκε στη 
βελτίωση της προστασίας του παιδιού και 
στην καθιέρωση στέρεης νομικής βάσης 
και στρατηγικών για την αύξηση του 
σεβασμού των δικαιωμάτων των παιδιών 
και την αναμόρφωση του καθεστώτος 
παιδικής μέριμνας· ανησυχεί ωστόσο για 
τον αργό ρυθμό που σημειώνεται, αφενός, 
στην εφαρμογή των εγκριθέντων 
νομοθετικών μέτρων, και ιδίως αυτών 
που αφορούν τα παιδιά με αναπηρία 
πολλά εκ των οποίων παραμένουν εκ των 
πραγμάτων στο περιθώριο της κοινωνίας, 
και, αφετέρου, στην ανάπτυξη υπηρεσιών 
σε τοπική κλίμακα για την προστασία 
των παιδιών· εκφράζει ιδιαίτερη 
ανησυχία για την άνοδο της νεανικής 
βίας· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από τις 
αρχές να επιδοθούν ενεργά στη λήψη και 
εφαρμογή προορατικών δράσεων και να 
λάβουν κάθε μέτρο που κρίνεται 
απαραίτητο για την εξάλειψη της βίας 
στα σχολεία·

Or. en

Τροπολογία 127
Göran Färm
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
τροποποίηση του εκλογικού νόμου που 
έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των 
γυναικών στο νομοθετικό σώμα· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις 
στην αγορά εργασίας και να μην 
εκπροσωπούνται πλήρως στον πολιτικό βίο 
της χώρας, μεταξύ άλλων σε κυβερνητικές 
θέσεις· επισημαίνει τη βραδεία εφαρμογή
στρατηγικών για τη βελτίωση της 
κατάστασης και προτρέπει τις αρχές να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον 
σκοπό αυτό· ζητεί ενεργότερη δράση για 
την πρόληψη και την καταγγελία της 
ενδοοικογενειακής βίας και την παροχή 
βοήθειας στα θύματα· ως προς το θέμα 
αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την έναρξη λειτουργίας του πρώτου 
σπιτιού-καταφυγίου στη νότια Σερβία·

20. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
τροποποίηση του εκλογικού νόμου που 
έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των 
γυναικών στο νομοθετικό σώμα· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις 
στην αγορά εργασίας και σε άλλους τομείς 
της κοινωνίας και να μην 
εκπροσωπούνται πλήρως στον πολιτικό βίο 
της χώρας, μεταξύ άλλων σε κυβερνητικές 
θέσεις· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός 
ότι ενώ υπάρχουν τα νομοθετικά και 
εκτελεστικά όργανα για τη μη εισαγωγή 
διακρίσεων και την ισότητα των φύλων, η 
αποτελεσματική εφαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας και η περαιτέρω ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας εξακολουθούν να 
αποτελούν μείζονες προκλήσεις, και 
προτρέπει τις αρχές να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους για τον σκοπό αυτό· 
ζητεί ενεργότερη δράση για την πρόληψη 
και την καταγγελία της ενδοοικογενειακής 
βίας και την παροχή βοήθειας στα θύματα· 
ως προς το θέμα αυτό, εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την έναρξη 
λειτουργίας του πρώτου σπιτιού-
καταφυγίου στη νότια Σερβία·

Or. en

Τροπολογία 128
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
τροποποίηση του εκλογικού νόμου που 
έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των 

20. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
τροποποίηση του εκλογικού νόμου που 
έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των 
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γυναικών στο νομοθετικό σώμα·
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις 
στην αγορά εργασίας και να μην 
εκπροσωπούνται πλήρως στον πολιτικό 
βίο της χώρας, μεταξύ άλλων σε 
κυβερνητικές θέσεις· επισημαίνει τη 
βραδεία εφαρμογή στρατηγικών για τη 
βελτίωση της κατάστασης και προτρέπει 
τις αρχές να εντείνουν τις προσπάθειές 
τους για το σκοπό αυτό· ζητεί ενεργότερη 
δράση για την πρόληψη και την 
καταγγελία της ενδοοικογενειακής βίας και 
την παροχή βοήθειας στα θύματα· ως προς 
το θέμα αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή 
του για την έναρξη λειτουργίας του 
πρώτου σπιτιού-καταφυγίου στη νότια 
Σερβία·

γυναικών στο νομοθετικό σώμα· καλεί τις 
αρχές να εφαρμόσουν πάραυτα πολιτικές 
με σκοπό αφενός τον περιορισμό των 
διακρίσεων σε βάρος των γυναικών στην 
αγορά εργασίας και αφετέρου την παροχή 
κινήτρων για αυξημένη συμμετοχή στον 
πολιτικό βίο της χώρας, μεταξύ άλλων σε 
κυβερνητικές θέσεις· ζητεί ενεργότερη 
δράση για την πρόληψη και την 
καταγγελία της ενδοοικογενειακής βίας και 
την παροχή βοήθειας στα θύματα· ως προς 
το θέμα αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή 
του για την έναρξη λειτουργίας του 
πρώτου σπιτιού-καταφυγίου στη νότια 
Σερβία·

Or. en

Τροπολογία 129
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. τονίζει τη δυσχερή κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται η κοινότητα Ρομά, που 
εξακολουθεί να υφίσταται διακρίσεις 
στην αγορά εργασίας και να 
αντιμετωπίζει δυσκολίες πρόσβασης σε 
κατάλληλη στέγαση, εκπαίδευση και 
περίθαλψη· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για τις διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν 
αναλάβει οι αρχές κυρίως στα θέματα των 
συνθηκών υγιεινής, της εκπαίδευσης και 
της καταχώρισης των Ρομά· ανησυχεί, 
ωστόσο, για τις καταναγκαστικές εκδιώξεις 
Ρομά, περιλαμβανομένων παιδιών και 
ηλικιωμένων, χωρίς πραγματική 
διαβούλευση και προειδοποίηση και δίχως 
να τους παρέχεται εναλλακτική στέγαση·
καλεί τις αρχές να θέσουν πάραυτα τέλος 

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν 
αναλάβει οι αρχές κυρίως στα θέματα των 
συνθηκών υγιεινής, της εκπαίδευσης και 
της καταχώρισης των Ρομά· ανησυχεί, 
ωστόσο, για τις καταναγκαστικές εκδιώξεις 
Ρομά, περιλαμβανομένων παιδιών και 
ηλικιωμένων, χωρίς πραγματική 
διαβούλευση και προειδοποίηση και δίχως 
να τους παρέχεται εναλλακτική στέγαση·
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στην πρακτική αυτή·

Or. de

Τροπολογία 130
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. τονίζει τη δυσχερή κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται η κοινότητα Ρομά, που 
εξακολουθεί να υφίσταται διακρίσεις στην 
αγορά εργασίας και να αντιμετωπίζει 
δυσκολίες πρόσβασης σε κατάλληλη 
στέγαση, εκπαίδευση και περίθαλψη· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν 
αναλάβει οι αρχές κυρίως στα θέματα των 
συνθηκών υγιεινής, της εκπαίδευσης και 
της καταχώρισης των Ρομά· ανησυχεί, 
ωστόσο, για τις καταναγκαστικές εκδιώξεις 
Ρομά, περιλαμβανομένων παιδιών και 
ηλικιωμένων, χωρίς πραγματική 
διαβούλευση και προειδοποίηση και δίχως 
να τους παρέχεται εναλλακτική στέγαση· 
καλεί τις αρχές να θέσουν πάραυτα τέλος 
στην πρακτική αυτή·

21. τονίζει τη δυσχερή κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται η κοινότητα Ρομά, που 
εξακολουθεί να υφίσταται διακρίσεις στην 
αγορά εργασίας και να αντιμετωπίζει 
δυσκολίες πρόσβασης σε κατάλληλη 
στέγαση, εκπαίδευση και περίθαλψη· 
διαπιστώνει ότι πολλά μέλη της 
κοινότητας των Ρομά στη Σερβία τα 
οποία είχαν εγκαταλείψει το 
Κοσσυφοπέδιο μετά τον πόλεμο 
βρίσκονται σήμερα σε πολύ δύσκολη 
κατάσταση· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για τις διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν 
αναλάβει οι αρχές κυρίως στα θέματα των 
συνθηκών υγιεινής, της εκπαίδευσης και 
της καταχώρισης των Ρομά· ανησυχεί, 
ωστόσο, για τις καταναγκαστικές εκδιώξεις 
Ρομά, περιλαμβανομένων παιδιών και
ηλικιωμένων, χωρίς πραγματική 
διαβούλευση και προειδοποίηση και δίχως 
να τους παρέχεται εναλλακτική στέγαση· 
καλεί τις αρχές να θέσουν πάραυτα τέλος 
στην πρακτική αυτή·

Or. en

Τροπολογία 131
Andrey Kovatchev, György Schöpflin, Elisabeth Jeggle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. τονίζει τη δυσχερή κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται η κοινότητα Ρομά, που 
εξακολουθεί να υφίσταται διακρίσεις στην 
αγορά εργασίας και να αντιμετωπίζει 
δυσκολίες πρόσβασης σε κατάλληλη 
στέγαση, εκπαίδευση και περίθαλψη· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν 
αναλάβει οι αρχές κυρίως στα θέματα των 
συνθηκών υγιεινής, της εκπαίδευσης και 
της καταχώρισης των Ρομά· ανησυχεί, 
ωστόσο, για τις καταναγκαστικές εκδιώξεις 
Ρομά, περιλαμβανομένων παιδιών και 
ηλικιωμένων, χωρίς πραγματική 
διαβούλευση και προειδοποίηση και δίχως 
να τους παρέχεται εναλλακτική στέγαση· 
καλεί τις αρχές να θέσουν πάραυτα τέλος 
στην πρακτική αυτή·

21. προτρέπει τη Σερβία να καταβάλει 
περαιτέρω προσπάθειες στον τομέα της 
προστασίας των ανηλίκων· τονίζει ότι 
πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω η 
δυνατότητα των εθνοτικών μειονοτήτων 
να έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση και 
την εκπαίδευση στην γλώσσα τους·
τονίζει τη δυσχερή κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται η κοινότητα Ρομά, που 
εξακολουθεί να υφίσταται διακρίσεις στην 
αγορά εργασίας και να αντιμετωπίζει 
δυσκολίες πρόσβασης σε κατάλληλη 
στέγαση, εκπαίδευση και περίθαλψη· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν 
αναλάβει οι αρχές κυρίως στα θέματα των 
συνθηκών υγιεινής, της εκπαίδευσης και 
της καταχώρισης των Ρομά· ανησυχεί, 
ωστόσο, για τις καταναγκαστικές εκδιώξεις 
Ρομά, περιλαμβανομένων παιδιών και 
ηλικιωμένων, χωρίς πραγματική 
διαβούλευση και προειδοποίηση και δίχως 
να τους παρέχεται εναλλακτική στέγαση· 
καλεί τις αρχές να θέσουν πάραυτα τέλος 
στην πρακτική αυτή·

Or. en

Τροπολογία 132
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. τονίζει τη δυσχερή κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται η κοινότητα Ρομά, που 
εξακολουθεί να υφίσταται διακρίσεις στην 
αγορά εργασίας και να αντιμετωπίζει 
δυσκολίες πρόσβασης σε κατάλληλη 
στέγαση, εκπαίδευση και περίθαλψη· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 

21. τονίζει τη δυσχερή κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται η κοινότητα Ρομά, που 
εξακολουθεί να υφίσταται διακρίσεις στην 
αγορά εργασίας και να αντιμετωπίζει 
δυσκολίες πρόσβασης σε κατάλληλη 
στέγαση, εκπαίδευση και περίθαλψη· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
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διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν 
αναλάβει οι αρχές κυρίως στα θέματα των 
συνθηκών υγιεινής, της εκπαίδευσης και 
της καταχώρισης των Ρομά· ανησυχεί, 
ωστόσο, για τις καταναγκαστικές 
εκδιώξεις Ρομά, περιλαμβανομένων 
παιδιών και ηλικιωμένων, χωρίς 
πραγματική διαβούλευση και 
προειδοποίηση και δίχως να τους 
παρέχεται εναλλακτική στέγαση· καλεί τις 
αρχές να θέσουν πάραυτα τέλος στην 
πρακτική αυτή·

διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν 
αναλάβει οι αρχές κυρίως στα θέματα των 
συνθηκών υγιεινής, της εκπαίδευσης και 
της καταχώρισης των Ρομά· καλεί την 
κυβέρνηση της Σερβίας να εγκρίνει 
εθνική στρατηγική για τη βελτίωση της 
κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης 
των Ρομά υιοθετώντας ως ελάχιστο 
πρότυπο το πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές 
στρατηγικές ενσωμάτωσης των Ρομά·
ανησυχεί για τα χαμηλά ποσοστά 
σχολικής φοίτησης των παιδιών των 
Ρομά και ιδίως των κοριτσιών· καλεί την 
κυβέρνηση της Σερβίας να διασφαλίσει 
ότι θα παρασχεθούν σε όλους τους Ρομά 
έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητάς 
τους, δεδομένου ότι η έλλειψή τους 
συνιστά εμπόδιο στην άσκηση των 
βασικών ατομικών δικαιωμάτων· 
καταδικάζει τις καταναγκαστικές 
εκδιώξεις Ρομά, περιλαμβανομένων 
παιδιών και ηλικιωμένων, χωρίς 
πραγματική διαβούλευση και 
προειδοποίηση και δίχως να τους 
παρέχεται εναλλακτική στέγαση· καλεί τις 
αρχές να θέσουν πάραυτα τέλος στην 
πρακτική αυτή·

Or. en

Amendment 133
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. τονίζει τη δυσχερή κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται η κοινότητα Ρομά, που 
εξακολουθεί να υφίσταται διακρίσεις στην 
αγορά εργασίας και να αντιμετωπίζει 
δυσκολίες πρόσβασης σε κατάλληλη 
στέγαση, εκπαίδευση και περίθαλψη· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν 

21. τονίζει τη δυσχερή κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται η κοινότητα Ρομά, που 
εξακολουθεί να υφίσταται διακρίσεις στην 
αγορά εργασίας και να αντιμετωπίζει 
δυσκολίες πρόσβασης σε κατάλληλη 
στέγαση, εκπαίδευση και περίθαλψη· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν 
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αναλάβει οι αρχές κυρίως στα θέματα των 
συνθηκών υγιεινής, της εκπαίδευσης και 
της καταχώρισης των Ρομά· ανησυχεί, 
ωστόσο, για τις καταναγκαστικές εκδιώξεις 
Ρομά, περιλαμβανομένων παιδιών και 
ηλικιωμένων, χωρίς πραγματική 
διαβούλευση και προειδοποίηση και δίχως 
να τους παρέχεται εναλλακτική στέγαση· 
καλεί τις αρχές να θέσουν πάραυτα τέλος 
στην πρακτική αυτή·

αναλάβει οι αρχές κυρίως στα θέματα των 
συνθηκών υγιεινής, της εκπαίδευσης και 
της καταχώρισης των Ρομά· καλεί τους 
εκπροσώπους της κοινότητας των Ρομά 
να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία 
αυτή και να αποτελέσουν αναπόσπαστο 
τμήμα της· ανησυχεί, ωστόσο, για τις 
καταναγκαστικές εκδιώξεις Ρομά, 
περιλαμβανομένων παιδιών και 
ηλικιωμένων, χωρίς πραγματική 
διαβούλευση και προειδοποίηση και δίχως 
να τους παρέχεται εναλλακτική στέγαση· 
καλεί τις αρχές να θέσουν πάραυτα τέλος 
στην πρακτική αυτή·

Or. it

Τροπολογία 134
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για 
τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ 
εθνοτικών κοινοτήτων και την 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των 
αρχών· ζητεί από την κυβέρνηση και το 
κοινοβούλιο να αναπτύξουν ένα συνεκτικό 
πλαίσιο που θα επιτρέπει την κατάλληλη 
διαβούλευση με τις οργανώσεις αυτές για 
τη διαμόρφωση κοινωνικών πολιτικών·
ανησυχεί για τις απειλές κατά ακτιβιστών 
και υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ιδίως αυτών που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο των 
εγκλημάτων πολέμου, του οργανωμένου 
εγκλήματος, των δικαιωμάτων των 
ΛΟΑΤ και των σχέσεων με το Κόσοβο, 
και καλεί τις αρχές να μεριμνήσουν για τη 
διερεύνηση των απειλών και την 
προσαγωγή των δραστών στη 

22. υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για 
τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ 
εθνοτικών κοινοτήτων και την 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των 
αρχών· ζητεί από την κυβέρνηση και το 
κοινοβούλιο να αναπτύξουν ένα συνεκτικό 
πλαίσιο που θα επιτρέπει την κατάλληλη 
διαβούλευση με τις οργανώσεις αυτές για 
τη διαμόρφωση κοινωνικών πολιτικών·
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δικαιοσύνη·

Or. de

Τροπολογία 135
László Tőkés

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για 
τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ 
εθνοτικών κοινοτήτων και την 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των 
αρχών· ζητεί από την κυβέρνηση και το 
κοινοβούλιο να αναπτύξουν ένα συνεκτικό 
πλαίσιο που θα επιτρέπει την κατάλληλη 
διαβούλευση με τις οργανώσεις αυτές για 
τη διαμόρφωση κοινωνικών πολιτικών· 
ανησυχεί για τις απειλές κατά ακτιβιστών 
και υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ιδίως αυτών που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο των 
εγκλημάτων πολέμου, του οργανωμένου 
εγκλήματος, των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ 
και των σχέσεων με το Κόσσοβο, και καλεί 
τις αρχές να μεριμνήσουν για τη 
διερεύνηση των απειλών και την 
προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη·

22. υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για 
τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ 
εθνοτικών κοινοτήτων, την καλλιέργεια 
κλίματος ανεκτικότητας και την 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των 
αρχών· ζητεί από την κυβέρνηση και το 
κοινοβούλιο να αναπτύξουν και να 
συντονίσουν την εφαρμογή ενός
συνεκτικού πλαισίου που θα επιτρέπει την 
κατάλληλη διαβούλευση με τις οργανώσεις 
αυτές για τη διαμόρφωση κοινωνικών 
πολιτικών· ανησυχεί για τις απειλές κατά 
ακτιβιστών και υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά 
δημοσιογράφων και μέσων μαζικής 
ενημέρωσης, ιδίως αυτών που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο των 
εγκλημάτων πολέμου, του οργανωμένου 
εγκλήματος, της διαφθοράς, των 
δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ και των σχέσεων 
με το Κόσσοβο, και καλεί τις αρχές να 
μεριμνήσουν για τη διερεύνηση των 
απειλών και την προσαγωγή των δραστών 
στη δικαιοσύνη, θέτοντας τέρμα στο 
υφιστάμενο καθεστώς εκτεταμένης 
ατιμωρησίας·

Or. en

Τροπολογία 136
György Schöpflin



PE480.653v01-00 114/143 AM\890151EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για 
τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ 
εθνοτικών κοινοτήτων και την 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των 
αρχών· ζητεί από την κυβέρνηση και το 
κοινοβούλιο να αναπτύξουν ένα συνεκτικό 
πλαίσιο που θα επιτρέπει την κατάλληλη 
διαβούλευση με τις οργανώσεις αυτές για 
τη διαμόρφωση κοινωνικών πολιτικών· 
ανησυχεί για τις απειλές κατά ακτιβιστών 
και υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ιδίως αυτών που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο των 
εγκλημάτων πολέμου, του οργανωμένου 
εγκλήματος, των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ 
και των σχέσεων με το Κόσσοβο, και καλεί 
τις αρχές να μεριμνήσουν για τη 
διερεύνηση των απειλών και την 
προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη·

22. υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για 
τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ 
εθνοτικών κοινοτήτων και την 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των 
αρχών· ζητεί από την κυβέρνηση και το 
κοινοβούλιο να αναπτύξουν ένα συνεκτικό 
πλαίσιο που θα επιτρέπει την κατάλληλη 
διαβούλευση με τις οργανώσεις αυτές για 
τη διαμόρφωση κοινωνικών πολιτικών· 
καλεί επειγόντως την κυβέρνηση να 
διερευνήσει διεξοδικά όλα τα περιστατικά 
που σημειώθηκαν σε βάρος εθνοτικών 
μειονοτήτων· ανησυχεί για τις απειλές 
κατά ακτιβιστών και υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως αυτών 
που δραστηριοποιούνται στο χώρο των 
εγκλημάτων πολέμου, του οργανωμένου 
εγκλήματος, των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ 
και των σχέσεων με το Κόσοβο, και καλεί 
τις αρχές να μεριμνήσουν για τη 
διερεύνηση των απειλών και την 
προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη·

Or. en

Τροπολογία 137
Kinga Gál

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για 
τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ 
εθνοτικών κοινοτήτων και την 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των 
αρχών· ζητεί από την κυβέρνηση και το 

22. υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για 
τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ 
εθνοτικών κοινοτήτων και την 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των 
αρχών· ζητεί από την κυβέρνηση και το 
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κοινοβούλιο να αναπτύξουν ένα συνεκτικό 
πλαίσιο που θα επιτρέπει την κατάλληλη 
διαβούλευση με τις οργανώσεις αυτές για 
τη διαμόρφωση κοινωνικών πολιτικών· 
ανησυχεί για τις απειλές κατά ακτιβιστών 
και υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ιδίως αυτών που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο των 
εγκλημάτων πολέμου, του οργανωμένου 
εγκλήματος, των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ 
και των σχέσεων με το Κόσσοβο, και καλεί 
τις αρχές να μεριμνήσουν για τη 
διερεύνηση των απειλών και την 
προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη·

κοινοβούλιο να αναπτύξουν ένα συνεκτικό 
πλαίσιο που θα επιτρέπει την κατάλληλη 
διαβούλευση με τις οργανώσεις αυτές για 
τη διαμόρφωση κοινωνικών πολιτικών· 
ανησυχεί για τις απειλές κατά ακτιβιστών 
και υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ιδίως αυτών που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο των 
εγκλημάτων πολέμου, του οργανωμένου 
εγκλήματος, των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ 
και των σχέσεων με το Κόσοβο, και καλεί 
τις αρχές να μεριμνήσουν για τη 
διερεύνηση των απειλών και την 
προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη·
τέλος, καλεί επειγόντως την κυβέρνηση 
να διερευνήσει διεξοδικά όλα τα 
περιστατικά που σημειώθηκαν σε βάρος 
εθνοτικών μειονοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 138
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22 α. εκφράζει την υποστήριξή του προς 
την πρωτοβουλία RECOM (Περιφερειακή
Επιτροπή για την αναζήτηση και 
αποκάλυψη της αλήθειας σχετικά με τα 
εγκλήματα πολέμου και άλλες σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων στην πρώην 
Γιουγκοσλαβία) με την προοπτική να 
προωθηθεί περαιτέρω η διαδικασία 
συνειδητοποίησης και συμφιλίωσης στα 
Δυτικά Βαλκάνια·

Or. en



PE480.653v01-00 116/143 AM\890151EL.doc

EL

Τροπολογία 139
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22 α. υπογραμμίζει ότι η Σερβία έχει 
κυρώσει τις 8 μείζονες συμβάσεις για τα 
εργατικά δικαιώματα της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και τον 
αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Χάρτη· εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων και 
τα συνδικαλιστικά δικαιώματα 
εξακολουθούν να υφίστανται 
περιορισμούς παρά τις συνταγματικές 
εγγυήσεις και καλεί τη Σερβία να 
ενισχύσει περαιτέρω αυτά τα 
δικαιώματα· ανησυχεί για το γεγονός ότι 
ο κοινωνικός διάλογος εξακολουθεί να 
μην έχει εντατικό χαρακτήρα και η 
διαβούλευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους να μην διεξάγεται σε τακτική 
βάση· ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα 
για την ενίσχυση του Οικονομικού και 
Κοινωνικού Συμβουλίου ώστε να 
εξασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή του 
στην εντατικοποίηση του κοινωνικού 
διαλόγου και να αποκτήσει πιο ενεργό 
συμβουλευτικό ρόλο στο νομοπαραγωγικό 
έργο·

Or. en

Τροπολογία 140
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. χαιρετίζει την πρωτοβουλία των αρχών 
της πόλης του Βελιγραδίου να 

24. επισημαίνοντας ότι ο σερβικός
πολιτισμός αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
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δρομολογήσουν εκστρατεία για την 
ανακήρυξη του Βελιγραδίου σε ευρωπαϊκή 
πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2020 και 
υποστηρίζει παρόμοια σχέδια που φέρνουν 
το Βελιγράδι και τη Σερβία πιο κοντά στον 
πολιτιστικό χώρο της ΕΕ· καλεί τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν 
την υποψηφιότητα του Βελιγραδίου·

της ευρωπαϊκής πολιτισμικής 
κληρονομιάς, χαιρετίζει την πρωτοβουλία 
των αρχών της πόλης του Βελιγραδίου να 
δρομολογήσουν εκστρατεία για την 
ανακήρυξη του Βελιγραδίου σε ευρωπαϊκή 
πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2020 και
υποστηρίζει παρόμοια σχέδια που φέρνουν 
το Βελιγράδι και τη Σερβία πιο κοντά στον 
πολιτιστικό χώρο της ΕΕ και προωθεί τον 
διαπολιτισμικό διάλογο στην Ευρώπη· 
καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
υποστηρίξουν την υποψηφιότητα του 
Βελιγραδίου·

Or. en

Τροπολογία 141
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. χαιρετίζει την πρωτοβουλία των αρχών 
της πόλης του Βελιγραδίου να 
δρομολογήσουν εκστρατεία για την 
ανακήρυξη του Βελιγραδίου σε ευρωπαϊκή 
πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2020 και 
υποστηρίζει παρόμοια σχέδια που φέρνουν 
το Βελιγράδι και τη Σερβία πιο κοντά στον 
πολιτιστικό χώρο της ΕΕ· καλεί τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν 
την υποψηφιότητα του Βελιγραδίου·

24. χαιρετίζει την πρωτοβουλία των αρχών 
της πόλης του Βελιγραδίου να 
δρομολογήσουν εκστρατεία για την 
ανακήρυξη του Βελιγραδίου σε ευρωπαϊκή 
πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2020 και 
υποστηρίζει παρόμοια σχέδια που φέρνουν 
το Βελιγράδι και τη Σερβία πιο κοντά στον 
πολιτιστικό χώρο της ΕΕ, ιδίως όσον 
αφορά τη συνύπαρξη των διαφόρων 
εθνοτήτων, την αλληλοκατανόηση των 
πολιτισμών και τον διαθρησκειακό 
διάλογο· καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να υποστηρίξουν την 
υποψηφιότητα του Βελιγραδίου·

Or. en

Τροπολογία 142
Μαρία Ελένη Κοππά
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. χαιρετίζει την πρωτοβουλία των αρχών 
της πόλης του Βελιγραδίου να 
δρομολογήσουν εκστρατεία για την 
ανακήρυξη του Βελιγραδίου σε ευρωπαϊκή 
πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2020 και 
υποστηρίζει παρόμοια σχέδια που φέρνουν 
το Βελιγράδι και τη Σερβία πιο κοντά στον 
πολιτιστικό χώρο της ΕΕ· καλεί τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν 
την υποψηφιότητα του Βελιγραδίου·

24. χαιρετίζει την πρωτοβουλία των αρχών 
της πόλης του Βελιγραδίου να 
δρομολογήσουν εκστρατεία για την 
ανακήρυξη του Βελιγραδίου σε ευρωπαϊκή 
πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2020 και 
υποστηρίζει παρόμοια σχέδια που φέρνουν 
το Βελιγράδι και τη Σερβία πιο κοντά στον 
πολιτιστικό χώρο της ΕΕ· καλεί τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν 
την υποψηφιότητα του Βελιγραδίου· καλεί 
στο πλαίσιο αυτό το Κοινοβούλιο της 
Σερβίας να εγκρίνει και να θέσει σε 
εφαρμογή τα απαιτούμενα ειδικά 
νομοθετικά μέτρα για τη ρύθμιση των 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και την 
έγκριση μίας στρατηγικής όσον αφορά 
την ανάπτυξη του πολιτισμού με στόχο 
την καλύτερη εφαρμογή της πολιτιστικής 
νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 143
Doris Pack

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. χαιρετίζει την πρωτοβουλία των αρχών 
της πόλης του Βελιγραδίου να 
δρομολογήσουν εκστρατεία για την 
ανακήρυξη του Βελιγραδίου σε ευρωπαϊκή 
πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2020 και 
υποστηρίζει παρόμοια σχέδια που φέρνουν 
το Βελιγράδι και τη Σερβία πιο κοντά στον 
πολιτιστικό χώρο της ΕΕ· καλεί τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν 
την υποψηφιότητα του Βελιγραδίου·

24. χαιρετίζει την πρωτοβουλία των αρχών 
της πόλης του Βελιγραδίου να 
δρομολογήσουν εκστρατεία για την 
ανακήρυξη του Βελιγραδίου σε ευρωπαϊκή 
πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2020 και 
υποστηρίζει παρόμοια σχέδια που φέρνουν 
το Βελιγράδι και τη Σερβία πιο κοντά στον 
πολιτιστικό χώρο της ΕΕ·
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Τροπολογία 144
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι 
για όλες τις χώρες της περιοχής η 
περιφερειακή συνεργασία χωρίς 
αποκλεισμούς και εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ενεργό 
συμμετοχή της Σερβίας σε περιφερειακές 
πρωτοβουλίες· χαιρετίζει την επίσημη 
επίσκεψη του Προέδρου Tadić στη Βοσνία 
& Ερζεγοβίνη και την υποστήριξή του 
στην εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία 
της χώρας· ζητεί επιπλέον από τις σερβικές 
αρχές να υποστηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις 
στη Βοσνία & Ερζεγοβίνη που στοχεύουν 
στην ενδυνάμωση και τον εξορθολογισμό 
των θεσμών της χώρας ενόψει 
μεταρρυθμίσεων σχετιζόμενων με την ΕΕ· 
ζητεί και από τις δύο κυβερνήσεις να 
καθιερώσουν ειδική κοινή σύνοδο για να 
επιτύχουν καλύτερο συντονισμό των 
μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την 
ΕΕ· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες και τις 
εξελίξεις για τη βελτίωση των πολιτικών 
σχέσεων μεταξύ Κροατίας και Σερβίας που 
δρομολόγησαν οι Πρόεδροι Josipović και 
Tadić· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ενεργό ανάμειξη της Σερβίας στην 
προώθηση της διαδικασίας του Σεράγεβο 
και για την υπογραφή, από τη Σερβία, 
μαζί με τη Βοσνία & Ερζεγοβίνη, την 
Κροατία και το Μαυροβούνιο, στις 7 
Νοεμβρίου 2011, υπουργικής δήλωσης 
για τον τερματισμό των εκτοπίσεων και 
την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για τους 
πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες·

25. επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι 
για όλες τις χώρες της περιοχής η 
περιφερειακή συνεργασία χωρίς 
αποκλεισμούς και εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ενεργό 
συμμετοχή της Σερβίας σε περιφερειακές 
πρωτοβουλίες· χαιρετίζει την επίσημη 
επίσκεψη του Προέδρου Tadić στη Βοσνία 
& Ερζεγοβίνη και την υποστήριξή του 
στην εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία 
της χώρας· καλεί τη σερβική κυβέρνηση 
να μεριμνήσει ώστε οι άμεσες σχέσεις της 
με τη Δημοκρατία των Σερβοβοσνίων 
(RS) να συμβαδίζουν με αυτή τη 
δεδηλωμένη βούληση για παροχή 
βοήθειας και να μην υποδαυλίζουν την 
ακεραιότητα, την κυριαρχία, τις 
αρμοδιότητες και την αποτελεσματική 
λειτουργία των θεσμικών οργάνων του 
κράτους της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης·
ζητεί επιπλέον από τις σερβικές αρχές να 
υποστηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις στη 
Βοσνία & Ερζεγοβίνη που στοχεύουν στην 
ενδυνάμωση και τον εξορθολογισμό των 
θεσμών της χώρας ενόψει μεταρρυθμίσεων 
σχετιζόμενων με την ΕΕ· ζητεί και από τις 
δύο κυβερνήσεις να καθιερώσουν ειδική 
κοινή σύνοδο για να επιτύχουν καλύτερο 
συντονισμό των μεταρρυθμίσεων που 
σχετίζονται με την ΕΕ· καλεί τις σερβικές 
αρχές δίωξης των εγκλημάτων πολέμου 
να επανεξετάσουν τα εντάλματα 
σύλληψης κατά βοσνίων πολιτών, όπως 
των Ejup Ganic και Jovan Divjak, για 
φερόμενα εγκλήματα πολέμου τα οποία 
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όχι μόνο κρίνονται αβάσιμα σύμφωνα με 
το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την 
πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) και την 
Interpol, αλλά υπονομεύουν σοβαρά την 
περιφερειακή συμφιλίωση· χαιρετίζει τις 
πρωτοβουλίες και τις εξελίξεις για τη 
βελτίωση των πολιτικών σχέσεων μεταξύ 
Κροατίας και Σερβίας που δρομολόγησαν 
οι Πρόεδροι Josipović και Tadić και 
ευελπιστεί ότι οι αγωγές για ζητήματα 
γενοκτονίας, τις οποίες άσκησαν η κάθε 
μία χώρα κατά της άλλης, δεν θα 
εμποδίσουν την περαιτέρω πρόοδο στον 
τομέα αυτό·

Or. en

Τροπολογία 145
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι 
για όλες τις χώρες της περιοχής η 
περιφερειακή συνεργασία χωρίς 
αποκλεισμούς και εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ενεργό 
συμμετοχή της Σερβίας σε περιφερειακές 
πρωτοβουλίες· χαιρετίζει την επίσημη 
επίσκεψη του Προέδρου Tadić στη Βοσνία 
& Ερζεγοβίνη και την υποστήριξή του 
στην εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία 
της χώρας· ζητεί επιπλέον από τις σερβικές 
αρχές να υποστηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις 
στη Βοσνία & Ερζεγοβίνη που στοχεύουν 
στην ενδυνάμωση και τον εξορθολογισμό 
των θεσμών της χώρας ενόψει 
μεταρρυθμίσεων σχετιζόμενων με την ΕΕ· 
ζητεί και από τις δύο κυβερνήσεις να 
καθιερώσουν ειδική κοινή σύνοδο για να 
επιτύχουν καλύτερο συντονισμό των 
μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την 
ΕΕ· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες και τις 

25. επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι 
για όλες τις χώρες της περιοχής η 
περιφερειακή συνεργασία χωρίς 
αποκλεισμούς και εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ενεργό 
συμμετοχή της Σερβίας σε περιφερειακές 
πρωτοβουλίες και διμερείς συνεδριάσεις 
που προάγουν σχέσεις καλής γειτονίας· 
χαιρετίζει την επίσημη επίσκεψη του 
Προέδρου Tadić στη Βοσνία & Ερζεγοβίνη 
και την υποστήριξή του στην εδαφική 
ακεραιότητα και κυριαρχία της χώρας· 
ζητεί επιπλέον από τις σερβικές αρχές να 
υποστηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις στη 
Βοσνία & Ερζεγοβίνη που στοχεύουν στην 
ενδυνάμωση και τον εξορθολογισμό των 
θεσμών της χώρας ενόψει μεταρρυθμίσεων 
σχετιζόμενων με την ΕΕ· ζητεί και από τις 
δύο κυβερνήσεις να καθιερώσουν ειδική 
κοινή σύνοδο για να επιτύχουν καλύτερο 
συντονισμό των μεταρρυθμίσεων που 
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εξελίξεις για τη βελτίωση των πολιτικών 
σχέσεων μεταξύ Κροατίας και Σερβίας που 
δρομολόγησαν οι Πρόεδροι Josipović και 
Tadić· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ενεργό ανάμειξη της Σερβίας στην 
προώθηση της διαδικασίας του Σεράγεβο 
και για την υπογραφή, από τη Σερβία, μαζί 
με τη Βοσνία & Ερζεγοβίνη, την Κροατία 
και το Μαυροβούνιο, στις 7 Νοεμβρίου 
2011, υπουργικής δήλωσης για τον 
τερματισμό των εκτοπίσεων και την 
εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για τους 
πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες·

σχετίζονται με την ΕΕ· χαιρετίζει τις 
πρωτοβουλίες και τις εξελίξεις για τη 
βελτίωση των πολιτικών σχέσεων μεταξύ 
Κροατίας και Σερβίας που δρομολόγησαν 
οι Πρόεδροι Josipović και Tadić· εκφράζει 
την ικανοποίησή του για την ενεργό 
ανάμειξη της Σερβίας στην προώθηση της 
διαδικασίας του Σεράγεβο και για την 
υπογραφή, από τη Σερβία, μαζί με τη 
Βοσνία & Ερζεγοβίνη, την Κροατία και το 
Μαυροβούνιο, στις 7 Νοεμβρίου 2011, 
υπουργικής δήλωσης για τον τερματισμό 
των εκτοπίσεων και την εξεύρεση 
βιώσιμων λύσεων για τους πρόσφυγες και 
τους εκτοπισθέντες· προσβλέπει στην 
Περιφερειακή Διάσκεψη Δωρητών, η 
οποία πρόκειται να διεξαχθεί στο πρώτο 
εξάμηνο του 2012, και ευελπιστεί ότι θα 
υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση για τους 
εσωτερικά εκτοπισθέντες  σε όλες τις 
χώρες, εξασφαλιζομένης της 
αναλογικότητας για τη Σερβία η οποία 
φιλοξενεί τους περισσότερους 
εκτοπισθέντες  στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 146
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι 
για όλες τις χώρες της περιοχής η 
περιφερειακή συνεργασία χωρίς 
αποκλεισμούς και εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ενεργό 
συμμετοχή της Σερβίας σε περιφερειακές 
πρωτοβουλίες· χαιρετίζει την επίσημη 
επίσκεψη του Προέδρου Tadić στη Βοσνία 
& Ερζεγοβίνη και την υποστήριξή του 
στην εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία 
της χώρας· ζητεί επιπλέον από τις σερβικές 

25. επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι η 
περιφερειακή συνεργασία χωρίς 
αποκλεισμούς στα Δυτικά Βαλκάνια και 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ενεργό συμμετοχή της Σερβίας σε 
περιφερειακές πρωτοβουλίες, καθώς και 
τον αυξανόμενο ενεργό της ρόλο στην 
καλλιέργεια κλίματος συμφιλίωσης στην 
περιοχή· χαιρετίζει την επίσημη επίσκεψη 
του Προέδρου Tadić στη Βοσνία & 
Ερζεγοβίνη και την υποστήριξή του στην 
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αρχές να υποστηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις 
στη Βοσνία & Ερζεγοβίνη που στοχεύουν 
στην ενδυνάμωση και τον εξορθολογισμό 
των θεσμών της χώρας ενόψει 
μεταρρυθμίσεων σχετιζόμενων με την ΕΕ· 
ζητεί και από τις δύο κυβερνήσεις να 
καθιερώσουν ειδική κοινή σύνοδο για να 
επιτύχουν καλύτερο συντονισμό των 
μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την 
ΕΕ· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες και τις 
εξελίξεις για τη βελτίωση των πολιτικών 
σχέσεων μεταξύ Κροατίας και Σερβίας που 
δρομολόγησαν οι Πρόεδροι Josipović και 
Tadić· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ενεργό ανάμειξη της Σερβίας στην 
προώθηση της διαδικασίας του Σεράγεβο 
και για την υπογραφή, από τη Σερβία, μαζί 
με τη Βοσνία & Ερζεγοβίνη, την Κροατία 
και το Μαυροβούνιο, στις 7 Νοεμβρίου 
2011, υπουργικής δήλωσης για τον 
τερματισμό των εκτοπίσεων και την 
εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για τους 
πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες·

εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της 
χώρας· ζητεί επιπλέον από τις σερβικές 
αρχές να υποστηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις 
στη Βοσνία & Ερζεγοβίνη που στοχεύουν 
στην ενδυνάμωση και τον εξορθολογισμό 
των θεσμών της χώρας ενόψει 
μεταρρυθμίσεων σχετιζόμενων με την ΕΕ· 
ζητεί και από τις δύο κυβερνήσεις να 
καθιερώσουν ειδική κοινή σύνοδο για να 
επιτύχουν καλύτερο συντονισμό των 
μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την 
ΕΕ· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες και τις 
εξελίξεις για τη βελτίωση των πολιτικών 
σχέσεων μεταξύ Κροατίας και Σερβίας που 
δρομολόγησαν οι Πρόεδροι Josipović και 
Tadić· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ενεργό ανάμειξη της Σερβίας στην 
προώθηση της διαδικασίας του Σεράγεβο 
και για την υπογραφή, από τη Σερβία, μαζί 
με τη Βοσνία & Ερζεγοβίνη, την Κροατία 
και το Μαυροβούνιο, στις 7 Νοεμβρίου 
2011, υπουργικής δήλωσης για τον 
τερματισμό των εκτοπίσεων και την 
εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για τους 
πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες·

Or. en

Τροπολογία 147
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι 
για όλες τις χώρες της περιοχής η 
περιφερειακή συνεργασία χωρίς 
αποκλεισμούς και εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ενεργό 
συμμετοχή της Σερβίας σε περιφερειακές 
πρωτοβουλίες· χαιρετίζει την επίσημη 
επίσκεψη του Προέδρου Tadić στη Βοσνία 
& Ερζεγοβίνη και την υποστήριξή του 
στην εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία 

25. επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι 
για όλες τις χώρες της περιοχής η 
περιφερειακή συνεργασία χωρίς 
αποκλεισμούς και εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ενεργό 
συμμετοχή της Σερβίας σε περιφερειακές 
πρωτοβουλίες· χαιρετίζει την επίσημη 
επίσκεψη του Προέδρου Tadić στη Βοσνία 
& Ερζεγοβίνη και την υποστήριξή του 
στην εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία 
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της χώρας· ζητεί επιπλέον από τις σερβικές 
αρχές να υποστηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις 
στη Βοσνία & Ερζεγοβίνη που στοχεύουν 
στην ενδυνάμωση και τον εξορθολογισμό 
των θεσμών της χώρας ενόψει 
μεταρρυθμίσεων σχετιζόμενων με την ΕΕ· 
ζητεί και από τις δύο κυβερνήσεις να 
καθιερώσουν ειδική κοινή σύνοδο για να 
επιτύχουν καλύτερο συντονισμό των 
μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την 
ΕΕ· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες και τις 
εξελίξεις για τη βελτίωση των πολιτικών 
σχέσεων μεταξύ Κροατίας και Σερβίας που 
δρομολόγησαν οι Πρόεδροι Josipović και 
Tadić· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ενεργό ανάμειξη της Σερβίας στην 
προώθηση της διαδικασίας του Σεράγεβο 
και για την υπογραφή, από τη Σερβία, μαζί 
με τη Βοσνία & Ερζεγοβίνη, την Κροατία 
και το Μαυροβούνιο, στις 7 Νοεμβρίου 
2011, υπουργικής δήλωσης για τον 
τερματισμό των εκτοπίσεων και την 
εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για τους 
πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες·

της χώρας· ζητεί επιπλέον από τις σερβικές 
αρχές να υποστηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις 
στη Βοσνία & Ερζεγοβίνη που στοχεύουν 
στην ενδυνάμωση και τον εξορθολογισμό 
των θεσμών της χώρας ενόψει 
μεταρρυθμίσεων σχετιζόμενων με την ΕΕ· 
ζητεί και από τις δύο χώρες να ενισχύσουν 
τη συνεργασία τους με σκοπό να 
επιτύχουν καλύτερο συντονισμό των 
μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την 
ΕΕ· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες και τις 
εξελίξεις για τη βελτίωση των πολιτικών 
σχέσεων μεταξύ Κροατίας και Σερβίας που 
δρομολόγησαν οι Πρόεδροι Josipović και 
Tadić· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ενεργό ανάμειξη της Σερβίας στην 
προώθηση της διαδικασίας του Σεράγεβο 
και για την υπογραφή, από τη Σερβία, μαζί 
με τη Βοσνία & Ερζεγοβίνη, την Κροατία 
και το Μαυροβούνιο, στις 7 Νοεμβρίου 
2011, υπουργικής δήλωσης για τον 
τερματισμό των εκτοπίσεων και την 
εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για τους 
πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες·

Or. en

Τροπολογία 148
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι 
για όλες τις χώρες της περιοχής η 
περιφερειακή συνεργασία χωρίς 
αποκλεισμούς και εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ενεργό 
συμμετοχή της Σερβίας σε περιφερειακές 
πρωτοβουλίες· χαιρετίζει την επίσημη 
επίσκεψη του Προέδρου Tadić στη Βοσνία 
& Ερζεγοβίνη και την υποστήριξή του 
στην εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία 
της χώρας· ζητεί επιπλέον από τις σερβικές 

25. επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι 
για όλες τις χώρες της περιοχής η 
περιφερειακή συνεργασία χωρίς 
αποκλεισμούς και εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ενεργό 
συμμετοχή της Σερβίας σε περιφερειακές 
πρωτοβουλίες· χαιρετίζει την επίσημη 
επίσκεψη του Προέδρου Tadić στη Βοσνία 
& Ερζεγοβίνη και την υποστήριξή του 
στην εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία 
της χώρας· ζητεί επιπλέον από τις σερβικές 
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αρχές να υποστηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις 
στη Βοσνία & Ερζεγοβίνη που στοχεύουν 
στην ενδυνάμωση και τον εξορθολογισμό 
των θεσμών της χώρας ενόψει 
μεταρρυθμίσεων σχετιζόμενων με την 
ΕΕ· ζητεί και από τις δύο κυβερνήσεις να 
καθιερώσουν ειδική κοινή σύνοδο για να 
επιτύχουν καλύτερο συντονισμό των 
μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την 
ΕΕ· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες και τις 
εξελίξεις για τη βελτίωση των πολιτικών 
σχέσεων μεταξύ Κροατίας και Σερβίας που 
δρομολόγησαν οι Πρόεδροι Josipović και 
Tadić· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ενεργό ανάμειξη της Σερβίας στην 
προώθηση της διαδικασίας του Σεράγεβο 
και για την υπογραφή, από τη Σερβία, μαζί 
με τη Βοσνία & Ερζεγοβίνη, την Κροατία 
και το Μαυροβούνιο, στις 7 Νοεμβρίου 
2011, υπουργικής δήλωσης για τον 
τερματισμό των εκτοπίσεων και την 
εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για τους 
πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες·

αρχές να επιδείξουν εποικοδομητική 
προσέγγιση όσον αφορά τις 
μεταρρυθμίσεις στη Βοσνία & Ερζεγοβίνη  
ζητεί και από τις δύο κυβερνήσεις να 
καθιερώσουν ειδική κοινή σύνοδο για να 
επιτύχουν καλύτερο συντονισμό των 
μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την 
ΕΕ· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες και τις 
εξελίξεις για τη βελτίωση των πολιτικών 
σχέσεων μεταξύ Κροατίας και Σερβίας που 
δρομολόγησαν οι Πρόεδροι Josipović και 
Tadić· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ενεργό ανάμειξη της Σερβίας στην 
προώθηση της διαδικασίας του Σεράγεβο 
και για την υπογραφή, από τη Σερβία, μαζί 
με τη Βοσνία & Ερζεγοβίνη, την Κροατία 
και το Μαυροβούνιο, στις 7 Νοεμβρίου 
2011, υπουργικής δήλωσης για τον 
τερματισμό των εκτοπίσεων και την 
εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για τους 
πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες·

Or. en

Τροπολογία 149
Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι 
για όλες τις χώρες της περιοχής η 
περιφερειακή συνεργασία χωρίς 
αποκλεισμούς και εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ενεργό 
συμμετοχή της Σερβίας σε περιφερειακές 
πρωτοβουλίες· χαιρετίζει την επίσημη 
επίσκεψη του Προέδρου Tadić στη Βοσνία 
& Ερζεγοβίνη και την υποστήριξή του 
στην εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία 
της χώρας· ζητεί επιπλέον από τις σερβικές 
αρχές να υποστηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις 

25. επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι 
για όλες τις χώρες της περιοχής η 
περιφερειακή συνεργασία χωρίς 
αποκλεισμούς και εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ενεργό 
συμμετοχή της Σερβίας σε περιφερειακές 
πρωτοβουλίες· χαιρετίζει την επίσημη 
επίσκεψη του Προέδρου Tadić στη Βοσνία 
& Ερζεγοβίνη και την υποστήριξή του 
στην εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία 
της χώρας· ζητεί επιπλέον από τις σερβικές 
αρχές να υποστηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις 
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στη Βοσνία & Ερζεγοβίνη που στοχεύουν 
στην ενδυνάμωση και τον εξορθολογισμό 
των θεσμών της χώρας ενόψει 
μεταρρυθμίσεων σχετιζόμενων με την ΕΕ· 
ζητεί και από τις δύο κυβερνήσεις να 
καθιερώσουν ειδική κοινή σύνοδο για να 
επιτύχουν καλύτερο συντονισμό των 
μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την 
ΕΕ· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες και τις 
εξελίξεις για τη βελτίωση των πολιτικών 
σχέσεων μεταξύ Κροατίας και Σερβίας που 
δρομολόγησαν οι Πρόεδροι Josipović και
Tadić· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ενεργό ανάμειξη της Σερβίας στην 
προώθηση της διαδικασίας του Σεράγεβο 
και για την υπογραφή, από τη Σερβία, μαζί 
με τη Βοσνία & Ερζεγοβίνη, την Κροατία 
και το Μαυροβούνιο, στις 7 Νοεμβρίου 
2011, υπουργικής δήλωσης για τον 
τερματισμό των εκτοπίσεων και την 
εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για τους 
πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες·

στη Βοσνία & Ερζεγοβίνη που στοχεύουν 
στην ενδυνάμωση και τον εξορθολογισμό 
των θεσμών της χώρας ενόψει 
μεταρρυθμίσεων σχετιζόμενων με την ΕΕ· 
ζητεί και από τις δύο κυβερνήσεις να 
καθιερώσουν ειδική κοινή σύνοδο για να 
επιτύχουν καλύτερο συντονισμό των 
μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την 
ΕΕ· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες και τις 
εξελίξεις για τη βελτίωση των πολιτικών 
σχέσεων μεταξύ Κροατίας και Σερβίας που 
δρομολόγησαν οι Πρόεδροι Josipović και 
Tadić· επαναλαμβάνει ότι παρόμοιες 
θετικές διμερείς σχέσεις αποτελούν 
σωστή βάση για την επίλυση συνοριακών 
ζητημάτων τα οποία εκκρεμούν· 
υπενθυμίζει ότι, στην περιοχή αυτή, η 
Σερβία είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο 
αριθμό εκτοπισθέντων προσώπων· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ενεργό ανάμειξή της στην προώθηση της 
διαδικασίας του Σεράγεβο και για την 
υπογραφή, από τη Σερβία, μαζί με τη 
Βοσνία & Ερζεγοβίνη, την Κροατία και το 
Μαυροβούνιο, στις 7 Νοεμβρίου 2011, 
υπουργικής δήλωσης για τον τερματισμό 
των εκτοπίσεων και την εξεύρεση 
βιώσιμων λύσεων για τους πρόσφυγες και 
τους εκτοπισθέντες· ενθαρρύνει τις 
σερβικές αρχές να συνεργασθούν στενά 
με τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας 
και τις άλλες γειτονικές χώρες για την 
επίλυση όλων των προβλημάτων νομικής 
διαδοχής τα οποία βρίσκονται σε 
εκκρεμότητα·

Or. en

Τροπολογία 150
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι 
για όλες τις χώρες της περιοχής η 
περιφερειακή συνεργασία χωρίς 
αποκλεισμούς και εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ενεργό 
συμμετοχή της Σερβίας σε περιφερειακές 
πρωτοβουλίες· χαιρετίζει την επίσημη 
επίσκεψη του Προέδρου Tadić στη Βοσνία 
& Ερζεγοβίνη και την υποστήριξή του 
στην εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία 
της χώρας· ζητεί επιπλέον από τις σερβικές 
αρχές να υποστηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις 
στη Βοσνία & Ερζεγοβίνη που στοχεύουν 
στην ενδυνάμωση και τον εξορθολογισμό 
των θεσμών της χώρας ενόψει 
μεταρρυθμίσεων σχετιζόμενων με την ΕΕ· 
ζητεί και από τις δύο κυβερνήσεις να 
καθιερώσουν ειδική κοινή σύνοδο για να 
επιτύχουν καλύτερο συντονισμό των 
μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την 
ΕΕ· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες και τις 
εξελίξεις για τη βελτίωση των πολιτικών 
σχέσεων μεταξύ Κροατίας και Σερβίας που 
δρομολόγησαν οι Πρόεδροι Josipović και 
Tadić· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ενεργό ανάμειξη της Σερβίας στην 
προώθηση της διαδικασίας του Σεράγεβο 
και για την υπογραφή, από τη Σερβία, μαζί 
με τη Βοσνία & Ερζεγοβίνη, την Κροατία 
και το Μαυροβούνιο, στις 7 Νοεμβρίου 
2011, υπουργικής δήλωσης για τον 
τερματισμό των εκτοπίσεων και την 
εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για τους 
πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες·

25. επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι 
για όλες τις χώρες της περιοχής η 
περιφερειακή συνεργασία χωρίς 
αποκλεισμούς και εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ενεργό 
συμμετοχή της Σερβίας σε περιφερειακές 
πρωτοβουλίες· χαιρετίζει την επίσημη 
επίσκεψη του Προέδρου Tadić στη Βοσνία 
& Ερζεγοβίνη και την υποστήριξή του 
στην εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία 
της χώρας· ζητεί επιπλέον από τις σερβικές 
αρχές να υποστηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις 
στη Βοσνία & Ερζεγοβίνη που στοχεύουν 
στην ενδυνάμωση και τον εξορθολογισμό 
των θεσμών της χώρας ενόψει 
μεταρρυθμίσεων σχετιζόμενων με την ΕΕ· 
ζητεί και από τις δύο κυβερνήσεις να 
καθιερώσουν ειδική κοινή σύνοδο για να 
επιτύχουν καλύτερο συντονισμό των 
μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την 
ΕΕ· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες και τις 
εξελίξεις για τη βελτίωση των πολιτικών 
σχέσεων μεταξύ Κροατίας και Σερβίας που 
δρομολόγησαν οι Πρόεδροι Josipović και 
Tadić· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ενεργό ανάμειξη της Σερβίας στην 
προώθηση της διαδικασίας του Σεράγεβο 
και για την υπογραφή, από τη Σερβία, μαζί 
με τη Βοσνία & Ερζεγοβίνη, την Κροατία 
και το Μαυροβούνιο, στις 7 Νοεμβρίου 
2011, υπουργικής δήλωσης για τον 
τερματισμό των εκτοπίσεων και την 
εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για τους 
πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες·
ενθαρρύνει τη διασυνοριακή συνεργασία 
με τα γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ, την 
Βουλγαρία και την Ουγγαρία, συνεργασία 
η οποία περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της ΕΕ για την περιφέρεια 
του Δουνάβεως·

Or. en
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Τροπολογία 151
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25 a. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ενεργό ανάμειξη της Σερβίας στην 
προώθηση της διαδικασίας του Σεράγεβο 
και για την υπογραφή, από τη Σερβία, 
μαζί με τη Βοσνία & Ερζεγοβίνη, την 
Κροατία και το Μαυροβούνιο, στις 7 
Νοεμβρίου 2011, υπουργικής δήλωσης 
για τον τερματισμό των εκτοπίσεων και 
την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για τους 
πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες και 
προσβλέπει στο κοινό περιφερειακό 
πολυετές πρόγραμμα σχετικά με τις 
εναπομείνασες ανάγκες, το οποίο θα 
παρουσιαστεί στη διάσκεψη δωρητών 
που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές 
του 2012·

Or. en

Amendment 152
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. χαιρετίζει τη βελτίωση στις σχέσεις 
Μαυροβουνίου και Σερβίας· ζητεί 
στενότερο συντονισμό των κυβερνήσεών 
τους στο θέμα των μεταρρυθμίσεων που 
σχετίζονται με την ΕΕ και ειδικότερα στο 
πλαίσιο των προσπαθειών για την 
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου και, κυρίως, την 

26. χαιρετίζει τη βελτίωση στις σχέσεις 
Μαυροβουνίου και Σερβίας· ζητεί 
στενότερο συντονισμό των κυβερνήσεών 
τους στο θέμα των μεταρρυθμίσεων που 
σχετίζονται με την ΕΕ και ειδικότερα στο 
πλαίσιο των προσπαθειών για την 
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου και, κυρίως, την 
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καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος·

καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος· ενθαρρύνει και τις δύο 
κυβερνήσεις να εντείνουν τις προσπάθειές 
τους για την εξεύρεση λύσης στα 
εναπομείναντα ζητήματα που αφορούν τα 
σύνορα·

Or. en

Τροπολογία 153
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26 a. εκφράζει ικανοποίηση για τη 
συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ 
Σερβίας και ΠΓΜΔ σχετικά με την 
ελεύθερη κυκλοφορία πολιτών, 
παράλληλα με τις συμφωνίες που η 
Σερβία έχει ήδη υπογράψει με το 
Μαυροβούνιο και τη Βοσνία & 
Ερζεγοβίνη, και ελπίζει ότι τέτοιου είδους 
συμφωνίες μπορούν να επεκταθούν σε 
όλες τις χώρες της περιοχής, καθώς 
βελτιώνουν τις διμερείς σχέσεις και 
ενισχύουν τις ευκαιρίες των αντίστοιχων 
λαών·

Or. en

Τροπολογία 154
György Schöpflin, Kinga Gál

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26 a. υπογραμμίζει τη σημασία της 
δράσης της Επιτροπής Ιστορικής 
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Συμφιλίωσης και υπενθυμίζει ότι ο 
συνεχιζόμενος διάλογος θα μπορούσε να 
επιφέρει βελτίωση των σχέσεων· ωστόσο, 
εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι το 
μεγαλύτερο μέρος των ιστορικών αρχείων 
και ιδίως τα αρχεία της πρώην μυστικής 
αστυνομίας, της UDBA, παραμένουν 
κλειστά· ζητεί την πλήρη και ενδελεχή 
διερεύνηση των σφαγών του 1944-1945·

Or. en

Τροπολογία 155
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί τις αρχές να προωθήσουν το 
παράδειγμα της σχετικά ευημερούσας
Βοϊβοδίνας στις λιγότερο ανεπτυγμένες
περιοχές της Σερβίας· ζητεί από τις αρχές 
να προχωρήσουν σύντομα στην έγκριση 
του συναφούς νόμου για τη 
χρηματοδότηση της επαρχίας αυτής, δύο 
χρόνια μετά την έγκριση του καθεστώτος 
της Βοϊβοδίνας·

27. καλεί τις αρχές να προωθήσουν το 
παράδειγμα της Βοϊβοδίνας σε άλλες
περιοχές της Σερβίας· ζητεί από τις αρχές 
να προχωρήσουν σύντομα στην έγκριση 
του συναφούς νόμου για τη 
χρηματοδότηση της επαρχίας αυτής, δύο 
χρόνια μετά την έγκριση του καθεστώτος 
της Βοϊβοδίνας·

Or. en

Τροπολογία 156
Kinga Gál

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί τις αρχές να προωθήσουν το 
παράδειγμα της σχετικά ευημερούσας
Βοϊβοδίνας στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιοχές της Σερβίας· ζητεί από τις αρχές

27. καλεί τις αρχές να προωθήσουν την 
αυτόνομη επαρχία της Βοϊβοδίνας και να
προχωρήσουν σύντομα στην έγκριση του 
συναφούς νόμου για τη χρηματοδότηση 
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να προχωρήσουν σύντομα στην έγκριση 
του συναφούς νόμου για τη 
χρηματοδότηση της επαρχίας αυτής, δύο 
χρόνια μετά την έγκριση του καθεστώτος 
της Βοϊβοδίνας·

της επαρχίας αυτής, δύο χρόνια μετά την 
έγκριση του καθεστώτος της Βοϊβοδίνας·

Or. en

Τροπολογία 157
László Tőkés

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27 a. προτείνει να δοθεί στα εθνικά 
συμβούλια μειονοτήτων και στις 
οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών 
άμεση πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς 
πόρους, στο πλαίσιο της στήριξης της 
διαδικασίας μεταρρύθμισης από την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 158
Andrey Kovatchev, Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27 α. ενθαρρύνει τις αρχές να λάβουν 
περαιτέρω μέτρα και να ανοίξουν τις 
περιοχές των συνόρων στις γειτονικές 
χώρες για να αντιμετωπιστεί η 
οικονομική απομόνωση και να 
διευκολυνθούν οι οικονομικοί και 
εμπορικοί δεσμοί· υπογραμμίζει ότι είναι 
σημαντικό να δημιουργηθεί ένας 
τερματικός σταθμός για τα εμπορικά 
φορτηγά και τα εμπορεύματα στο σημείο 
διέλευσης των συνόρων Ribarci-
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Oltomantsi, με στόχο την ενίσχυση της 
τοπικής οικονομικής ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 159
Νικόλαος Χουντής, Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. υπογραμμίζει την τεράστια σημασία 
που έχει η εκπαίδευση υψηλής ποιότητας 
για την περαιτέρω κοινωνική και 
οικονομική ανάπτυξη της Σερβίας και για 
τη μείωση της υψηλής ανεργίας στη χώρα, 
ιδίως μεταξύ των νέων· ζητεί από τις αρχές 
να επιδοθούν ενεργά στην προβολή της 
αξίας της εκπαίδευσης μεταξύ των νέων 
και να επενδύσουν περισσότερο στην 
ανώτερη εκπαίδευση·

28. υπογραμμίζει την τεράστια σημασία 
που έχει η εκπαίδευση υψηλής ποιότητας 
για την περαιτέρω κοινωνική και 
οικονομική ανάπτυξη της Σερβίας και για 
τη μείωση της υψηλής ανεργίας στη χώρα, 
ιδίως μεταξύ των νέων· ζητεί από τις αρχές 
να επιδοθούν ενεργά στην προβολή της 
αξίας της εκπαίδευσης μεταξύ των νέων 
και να επενδύσουν περισσότερο στην 
ανώτερη εκπαίδευση· Τονίζει την ανάγκη 
να υπάρξει ο ανάλογος σχεδιασμός για 
δημόσιες επενδύσεις που θα στοχεύουν 
στην  απορρόφηση του επιστημονικού 
δυναμικού με στόχο τη μείωση της 
ανεργίας στους νέους επιστήμονες και 
την καλύτερη λειτουργία του δημόσιου 
τομέα

Or. el

Τροπολογία 160
László Tőkés

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες για την εκπαίδευση στις 
μειονοτικές γλώσσες και συγκεκριμένα να 

29. ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες για τη διασφάλιση της 
εκπαίδευσης στις μειονοτικές γλώσσες σε 
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παρέχονται τα απαιτούμενα διδακτικά 
βιβλία· χαιρετίζει, προς τούτο, την έναρξη 
λειτουργίας του δίγλωσσου πανεπιστημίου 
του Bujanovac, που υποδέχεται φοιτητές 
αλβανικής και σερβικής εθνοτικής 
προέλευσης·

ομοσπονδιακό και επαρχιακό επίπεδο, 
κάτι που είναι απαραίτητο για τη 
διατήρηση της εθνοτικής και 
πολιτισμικής ταυτότητας και αποτελεί 
δικαίωμα που διασφαλίζεται ήδη, τόσο 
συνταγματικά, όσο και από τον 
ομοσπονδιακό νόμο του 2002 για την 
προστασία των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών των εθνικών μειονοτήτων, 
ενώ εναρμονίζεται και με τις διατάξεις 
που ορίζονται στη σύμβαση-πλαίσιο για 
την προστασία των εθνικών μειονοτήτων· 
ζητεί επίσης συγκεκριμένα να παρέχονται 
τα απαιτούμενα διδακτικά βιβλία·
χαιρετίζει, προς τούτο, την έναρξη 
λειτουργίας του δίγλωσσου πανεπιστημίου 
του Bujanovac, που υποδέχεται φοιτητές 
αλβανικής και σερβικής εθνοτικής 
προέλευσης·

Or. en

Τροπολογία 161
Kinga Gál

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες για την εκπαίδευση στις 
μειονοτικές γλώσσες και συγκεκριμένα να 
παρέχονται τα απαιτούμενα διδακτικά 
βιβλία· χαιρετίζει, προς τούτο, την έναρξη 
λειτουργίας του δίγλωσσου πανεπιστημίου 
του Bujanovac, που υποδέχεται φοιτητές 
αλβανικής και σερβικής εθνοτικής 
προέλευσης·

29. ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες για ποιοτική εκπαίδευση στις 
μειονοτικές γλώσσες και συγκεκριμένα να 
παρέχονται τα απαιτούμενα διδακτικά 
βιβλία στη μητρική γλώσσα· τάσσεται 
υπέρ της αμοιβαίας εκπαίδευσης τόσο για 
τις μειονότητες όσο και την πλειονότητα 
για την εκμάθηση της γλώσσας αλλήλων, 
με στόχο τη βελτίωση της 
αλληλοκατανόησης, και χαιρετίζει, προς 
τούτο, την έναρξη λειτουργίας του 
δίγλωσσου πανεπιστημίου του Bujanovac, 
που υποδέχεται φοιτητές αλβανικής και 
σερβικής εθνοτικής προέλευσης·

Or. en
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Τροπολογία 162
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες για την εκπαίδευση στις 
μειονοτικές γλώσσες και συγκεκριμένα να 
παρέχονται τα απαιτούμενα διδακτικά 
βιβλία· χαιρετίζει, προς τούτο, την έναρξη 
λειτουργίας του δίγλωσσου πανεπιστημίου 
του Bujanovac, που υποδέχεται φοιτητές 
αλβανικής και σερβικής εθνοτικής 
προέλευσης·

29. ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες για την εκπαίδευση στις 
μειονοτικές γλώσσες και συγκεκριμένα να 
παρέχονται τα απαιτούμενα διδακτικά 
βιβλία στη μητρική γλώσσα· χαιρετίζει, 
προς τούτο, την έναρξη λειτουργίας του 
δίγλωσσου πανεπιστημίου του Bujanovac, 
που υποδέχεται φοιτητές αλβανικής και 
σερβικής εθνοτικής προέλευσης·

Or. en

Τροπολογία 163
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες για την εκπαίδευση στις 
μειονοτικές γλώσσες και συγκεκριμένα να 
παρέχονται τα απαιτούμενα διδακτικά 
βιβλία· χαιρετίζει, προς τούτο, την έναρξη 
λειτουργίας του δίγλωσσου πανεπιστημίου 
του Bujanovac, που υποδέχεται φοιτητές 
αλβανικής και σερβικής εθνοτικής 
προέλευσης·

29. ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες για την εκπαίδευση στις 
μειονοτικές γλώσσες και συγκεκριμένα να 
παρέχονται τα απαιτούμενα διδακτικά 
βιβλία· χαιρετίζει, προς τούτο, την έναρξη 
λειτουργίας του δίγλωσσου πανεπιστημίου 
του Bujanovac, που υποδέχεται φοιτητές 
αλβανικής και σερβικής εθνοτικής 
προέλευσης· καλεί τη σερβική κυβέρνηση 
να διευθετήσει το ζήτημα σχετικά με τη 
διαπίστευση στο Διεθνές Πανεπιστήμιο 
του Novi Pazar στο Sandžak και τονίζει 
ότι είναι σημαντικό να διασφαλισθεί η 
ανεξαρτησία και η αμεροληψία της 
Επιτροπής για τη Διαπίστευση και τη 
Διασφάλιση Ποιότητας·
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Or. en

Τροπολογία 164
Andrey Kovatchev, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες για την εκπαίδευση στις 
μειονοτικές γλώσσες και συγκεκριμένα να 
παρέχονται τα απαιτούμενα διδακτικά 
βιβλία· χαιρετίζει, προς τούτο, την έναρξη 
λειτουργίας του δίγλωσσου πανεπιστημίου 
του Bujanovac, που υποδέχεται φοιτητές 
αλβανικής και σερβικής εθνοτικής 
προέλευσης·

29. ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες για την εκπαίδευση στις 
μειονοτικές γλώσσες και συγκεκριμένα να 
παρέχονται τα απαιτούμενα διδακτικά 
βιβλία· χαιρετίζει, προς τούτο, την έναρξη 
λειτουργίας του δίγλωσσου πανεπιστημίου 
του Bujanovac, που υποδέχεται φοιτητές 
αλβανικής και σερβικής εθνοτικής 
προέλευσης· ενθαρρύνει τη Σερβία να 
υιοθετήσει το πρότυπο αυτό σε σχέση με 
την πολιτική της και για τις λοιπές 
μειονότητες, οι οποίες εξακολουθούν να 
έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην 
εκπαίδευση και σε εκπαιδευτικό υλικό 
στη μητρική τους γλώσσα·

Or. en

Τροπολογία 165
Kristian Vigenin, Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες για την εκπαίδευση στις 
μειονοτικές γλώσσες και συγκεκριμένα να 
παρέχονται τα απαιτούμενα διδακτικά 
βιβλία· χαιρετίζει, προς τούτο, την έναρξη 
λειτουργίας του δίγλωσσου πανεπιστημίου 
του Bujanovac, που υποδέχεται φοιτητές 
αλβανικής και σερβικής εθνοτικής 

29. ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες για την εκπαίδευση στις 
μειονοτικές γλώσσες και συγκεκριμένα να 
παρέχονται τα απαιτούμενα διδακτικά 
βιβλία· χαιρετίζει, προς τούτο, την έναρξη 
λειτουργίας του δίγλωσσου πανεπιστημίου 
του Bujanovac, που υποδέχεται φοιτητές 
αλβανικής και σερβικής εθνοτικής 
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προέλευσης· προέλευσης· υπογραμμίζει τη σημασία 
των βουλγαρικών πολιτισμικών κέντρων 
στο Bosilegrad και στο Dimitrovgrad, των 
οποίων η δράση συμβάλλει στη 
διατήρηση των πολιτισμικών 
παραδόσεων των βουλγαρικών 
μειονοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 166
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες για την εκπαίδευση στις 
μειονοτικές γλώσσες και συγκεκριμένα να 
παρέχονται τα απαιτούμενα διδακτικά 
βιβλία· χαιρετίζει, προς τούτο, την έναρξη 
λειτουργίας του δίγλωσσου πανεπιστημίου 
του Bujanovac, που υποδέχεται φοιτητές 
αλβανικής και σερβικής εθνοτικής 
προέλευσης·

29. ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες για την εκπαίδευση στις 
μειονοτικές γλώσσες και συγκεκριμένα να 
παρέχονται τα απαιτούμενα διδακτικά 
βιβλία· χαιρετίζει, προς τούτο, την έναρξη 
λειτουργίας του δίγλωσσου πανεπιστημίου 
του Bujanovac, που υποδέχεται φοιτητές 
αλβανικής και σερβικής εθνοτικής 
προέλευσης· υπογραμμίζει τη σημασία 
των σχολείων στα οποία διδάσκεται η 
βουλγαρική γλώσσα σε εθνοτικές 
μειονότητες·

Or. en

Τροπολογία 167
Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
δραστηριότητες της κυβέρνησης που 
επέφεραν βελτίωση της δημοσιονομικής 

30.  τονίζει ότι η παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
είχε αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία, 
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και μακροοικονομικής κατάστασης της 
Σερβίας· χαιρετίζει τη σύναψη 
προληπτικής συμφωνίας με το ΔΝΤ για 
ένα δάνειο τύπου Stand-by ως μέσο 
βελτίωσης της εμπιστοσύνης των 
επενδυτών στην οικονομική σταθερότητα 
της χώρας· τονίζει, ωστόσο, ότι η 
παγκόσμια χρηματοπιστωτική και 
οικονομική κρίση είχε αρνητικές 
επιπτώσεις στην κοινωνία, ιδίως στις πλέον 
ευάλωτες ομάδες, και ζητεί από τις αρχές 
να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την 
ελαχιστοποίηση των δυσμενών αυτών 
συνεπειών στις εν λόγω ομάδες·

ιδίως στις πλέον ευάλωτες ομάδες, και 
ζητεί από τις αρχές να καταβάλουν κάθε 
προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των 
δυσμενών αυτών συνεπειών στις εν λόγω 
ομάδες· Καλεί την κυβέρνηση να 
αναπτύξει τις απαραίτητες κοινωνικές 
και οικονομικές πολιτικές για την 
καταπολέμηση της ανεργίας, την 
προστασία των ανέργων και την 
αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων 
στη χώρα.

Or. el

Τροπολογία 168
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
δραστηριότητες της κυβέρνησης που 
επέφεραν βελτίωση της δημοσιονομικής 
και μακροοικονομικής κατάστασης της 
Σερβίας· χαιρετίζει τη σύναψη 
προληπτικής συμφωνίας με το ΔΝΤ για 
ένα δάνειο τύπου Stand-by ως μέσο 
βελτίωσης της εμπιστοσύνης των 
επενδυτών στην οικονομική σταθερότητα 
της χώρας· τονίζει, ωστόσο, ότι η 
παγκόσμια χρηματοπιστωτική και 
οικονομική κρίση είχε αρνητικές 
επιπτώσεις στην κοινωνία, ιδίως στις 
πλέον ευάλωτες ομάδες, και ζητεί από τις 
αρχές να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για 
την ελαχιστοποίηση των δυσμενών αυτών
συνεπειών στις εν λόγω ομάδες·

30. επισημαίνει τις δραστηριότητες της 
κυβέρνησης με στόχο τη βελτίωση της 
δημοσιονομικής και μακροοικονομικής 
κατάστασης της Σερβίας·υπογραμμίζει, 
ωστόσο, ότι η παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
είχε αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία
και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες· ζητεί,
επομένως, από τις αρχές να καταβάλουν 
κάθε προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση 
των δυσμενών συνεπειών -φτώχεια, 
ανεργία, κοινωνικός αποκλεισμός- αλλά 
και να αντιμετωπίσουν και να 
καταπολεμήσουν τις βαθύτερες αιτίες 
τους·

Or. en
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Τροπολογία 169
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Traian Ungureanu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
δραστηριότητες της κυβέρνησης που 
επέφεραν βελτίωση της δημοσιονομικής 
και μακροοικονομικής κατάστασης της 
Σερβίας· χαιρετίζει τη σύναψη 
προληπτικής συμφωνίας με το ΔΝΤ για
ένα δάνειο τύπου Stand-by ως μέσο 
βελτίωσης της εμπιστοσύνης των 
επενδυτών στην οικονομική σταθερότητα 
της χώρας· τονίζει, ωστόσο, ότι η 
παγκόσμια χρηματοπιστωτική και 
οικονομική κρίση είχε αρνητικές 
επιπτώσεις στην κοινωνία, ιδίως στις πλέον 
ευάλωτες ομάδες, και ζητεί από τις αρχές 
να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την 
ελαχιστοποίηση των δυσμενών αυτών 
συνεπειών στις εν λόγω ομάδες·

30. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα 
σημαντικά μέτρα που έχουν ληφθεί με 
στόχο τη δημιουργία μιας λειτουργικής 
οικονομίας της αγοράς και για τις 
δραστηριότητες της κυβέρνησης που 
επέφεραν βελτίωση της δημοσιονομικής 
και μακροοικονομικής κατάστασης της 
Σερβίας· χαιρετίζει τη σύναψη 
προληπτικής συμφωνίας με το ΔΝΤ για 
ένα δάνειο τύπου Stand-by ως μέσο 
βελτίωσης της εμπιστοσύνης των 
επενδυτών στην οικονομική σταθερότητα 
της χώρας· τονίζει, ωστόσο, ότι η Σερβία 
πρέπει να επιδιώξει δομικές 
μεταρρυθμίσεις για να αναβαθμίσει την 
παραγωγική ικανότητα της οικονομίας 
της· υπενθυμίζει ότι η παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
είχε αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία, 
ιδίως στις πλέον ευάλωτες ομάδες, και 
ζητεί από τις αρχές να καταβάλουν κάθε 
προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των 
δυσμενών αυτών συνεπειών στις εν λόγω 
ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 170
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
δραστηριότητες της κυβέρνησης που 
επέφεραν βελτίωση της δημοσιονομικής 

30. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
δραστηριότητες της κυβέρνησης που 
επέφεραν βελτίωση της δημοσιονομικής 
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και μακροοικονομικής κατάστασης της 
Σερβίας· χαιρετίζει τη σύναψη 
προληπτικής συμφωνίας με το ΔΝΤ για 
ένα δάνειο τύπου Stand-by ως μέσο 
βελτίωσης της εμπιστοσύνης των 
επενδυτών στην οικονομική σταθερότητα 
της χώρας· τονίζει, ωστόσο, ότι η 
παγκόσμια χρηματοπιστωτική και 
οικονομική κρίση είχε αρνητικές 
επιπτώσεις στην κοινωνία, ιδίως στις πλέον 
ευάλωτες ομάδες, και ζητεί από τις αρχές 
να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την 
ελαχιστοποίηση των δυσμενών αυτών 
συνεπειών στις εν λόγω ομάδες·

και μακροοικονομικής κατάστασης της 
Σερβίας· ωστόσο, επισημαίνει την ανάγκη 
για περαιτέρω μείωση του 
δημοσιονομικού ελλείμματος 
(προβλέπεται στα 4,25% για το 2012) 
χαιρετίζει τη σύναψη προληπτικής 
συμφωνίας με το ΔΝΤ για ένα δάνειο 
τύπου Stand-by ως μέσο βελτίωσης της 
εμπιστοσύνης των επενδυτών στην 
οικονομική σταθερότητα της χώρας·
τονίζει, ωστόσο, ότι η παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
είχε αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία, 
ιδίως στις πλέον ευάλωτες ομάδες, και 
ζητεί από τις αρχές να καταβάλουν κάθε 
προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των 
δυσμενών αυτών συνεπειών στις εν λόγω 
ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 171
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
δραστηριότητες της κυβέρνησης που 
επέφεραν βελτίωση της δημοσιονομικής 
και μακροοικονομικής κατάστασης της 
Σερβίας· χαιρετίζει τη σύναψη 
προληπτικής συμφωνίας με το ΔΝΤ για 
ένα δάνειο τύπου Stand-by ως μέσο 
βελτίωσης της εμπιστοσύνης των 
επενδυτών στην οικονομική σταθερότητα 
της χώρας· τονίζει, ωστόσο, ότι η 
παγκόσμια χρηματοπιστωτική και 
οικονομική κρίση είχε αρνητικές 
επιπτώσεις στην κοινωνία, ιδίως στις πλέον 
ευάλωτες ομάδες, και ζητεί από τις αρχές 
να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την 
ελαχιστοποίηση των δυσμενών αυτών 

30. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
δραστηριότητες της κυβέρνησης που 
επέφεραν βελτίωση της δημοσιονομικής 
και μακροοικονομικής κατάστασης της 
Σερβίας· χαιρετίζει τη σύναψη 
προληπτικής συμφωνίας με το ΔΝΤ για 
ένα δάνειο τύπου Stand-by ως μέσο 
βελτίωσης της εμπιστοσύνης των 
επενδυτών στην οικονομική σταθερότητα 
της χώρας· τονίζει, ωστόσο, ότι η 
παγκόσμια χρηματοπιστωτική και 
οικονομική κρίση είχε αρνητικές 
επιπτώσεις στην κοινωνία, ιδίως στις πλέον 
ευάλωτες ομάδες, και ζητεί από τις αρχές 
να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την 
ελαχιστοποίηση των δυσμενών αυτών 
συνεπειών στις εν λόγω ομάδες, 
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συνεπειών στις εν λόγω ομάδες· παροτρύνοντας ταυτόχρονα τις αρχές της 
Σερβίας να διατηρήσουν τις δημόσιες 
δαπάνες υπό αυστηρό έλεγχο και να 
επιδιώξουν δημοσιονομική εξυγίανση·

Or. it

Τροπολογία 172
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Πρόταση ψηφίσματος
Paragraph 30 bis (new)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. καλεί την κυβέρνηση της Σερβίας να 
εγκρίνει όλα τα μέτρα που κρίνονται 
απαραίτητα για την ενίσχυση της 
συνεργασίας με τον ιστό των ΜΜΕ στις 
γειτονικές περιοχές· τονίζει ότι η πτυχή 
αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για την επωφελέστερη ενσωμάτωση της 
οικονομίας της Σερβίας στο εμπορικό 
σύστημα της Ένωσης·

Or. it

Τροπολογία 173
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. τονίζει ότι για την προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων και τη βελτίωση των 
συνθηκών για μια ταχύτερη μετάβαση της 
οικονομίας στην ανοικτή αγορά,
απαιτείται ένα γνήσιο κράτος δικαίου στη 
χώρα· υπενθυμίζει, σχετικά, ότι η ύπαρξη 
μονοπωλίων συνιστά σοβαρό πρόσκομμα 
στη μετάβαση αυτή και ζητεί από την 
κυβέρνηση να συνεχίσει να παίρνει μέτρα 

31. τονίζει ότι για τη βελτίωση και 
ενίσχυση της οικονομίας απαιτείται ένα 
γνήσιο κράτος δικαίου στη χώρα και ζητεί 
να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για να διευκολυνθεί η 
διαδικασία δημιουργίας μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων· τονίζει, παράλληλα, την 
ανάγκη να ευθυγραμμισθεί το νομοθετικό 
πλαίσιο για τα δικαιώματα των 
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για την κατάργησή τους· ζητεί επίσης να
καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες 
για να διευκολυνθεί η διαδικασία 
δημιουργίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
με την απλούστευση και τη συντόμευση 
της διάρκειας των διοικητικών 
διαδικασιών που απαιτούνται για τη 
δημιουργία τους·

εργαζομένων και των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων με τις συμβάσεις της ΔΟΕ, 
να ενισχυθούν τα ατομικά και συλλογικά 
δικαιώματα των εργαζομένων και να 
προαχθούν οι συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 174
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. τονίζει ότι για την προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων και τη βελτίωση των 
συνθηκών για μια ταχύτερη μετάβαση της 
οικονομίας στην ανοικτή αγορά, απαιτείται 
ένα γνήσιο κράτος δικαίου στη χώρα·
υπενθυμίζει, σχετικά, ότι η ύπαρξη 
μονοπωλίων συνιστά σοβαρό πρόσκομμα 
στη μετάβαση αυτή και ζητεί από την 
κυβέρνηση να συνεχίσει να παίρνει μέτρα 
για την κατάργησή τους· ζητεί επίσης να 
καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες 
για να διευκολυνθεί η διαδικασία 
δημιουργίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
με την απλούστευση και τη συντόμευση 
της διάρκειας των διοικητικών διαδικασιών 
που απαιτούνται για τη δημιουργία τους·

31. τονίζει ότι για την προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων, τη βελτίωση των συνθηκών 
για μια ταχύτερη μετάβαση της οικονομίας 
στην ανοικτή αγορά και τη δημιουργία 
καλύτερου επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, απαιτείται ένα γνήσιο 
κράτος δικαίου στη χώρα· υπενθυμίζει, 
σχετικά, ότι η ύπαρξη μονοπωλίων 
συνιστά σοβαρό πρόσκομμα στη μετάβαση 
αυτή και ζητεί από την κυβέρνηση να 
συνεχίσει να παίρνει μέτρα για την 
κατάργησή τους· υπογραμμίζει ότι είναι 
σημαντικό να εξαλειφθεί η γραφειοκρατία 
και να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και ο 
ρόλος του δημοσίου τομέα· ζητεί επίσης 
να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για να διευκολυνθεί η 
διαδικασία δημιουργίας μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, με την απλούστευση και τη 
συντόμευση της διάρκειας των διοικητικών 
διαδικασιών που απαιτούνται για τη 
δημιουργία τους, καθώς και την 
αντιμετώπιση δυσκαμψιών στην αγορά 
εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 175
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. τονίζει ότι για την προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων και τη βελτίωση των 
συνθηκών για μια ταχύτερη μετάβαση της 
οικονομίας στην ανοικτή αγορά, απαιτείται 
ένα γνήσιο κράτος δικαίου στη χώρα·
υπενθυμίζει, σχετικά, ότι η ύπαρξη 
μονοπωλίων συνιστά σοβαρό πρόσκομμα 
στη μετάβαση αυτή και ζητεί από την 
κυβέρνηση να συνεχίσει να παίρνει μέτρα 
για την κατάργησή τους· ζητεί επίσης να 
καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες 
για να διευκολυνθεί η διαδικασία 
δημιουργίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
με την απλούστευση και τη συντόμευση 
της διάρκειας των διοικητικών
διαδικασιών που απαιτούνται για τη 
δημιουργία τους·

31. τονίζει ότι για την προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων και τη βελτίωση των 
συνθηκών για μια ταχύτερη μετάβαση της 
οικονομίας στην ανοικτή αγορά, απαιτείται 
ένα γνήσιο κράτος δικαίου στη χώρα·
υπενθυμίζει, σχετικά, ότι η ύπαρξη 
μονοπωλίων συνιστά σοβαρό πρόσκομμα 
στη μετάβαση αυτή και ζητεί από την 
κυβέρνηση να συνεχίσει να παίρνει μέτρα 
για την κατάργησή τους· χαιρετίζει τις 
προσπάθειες της κυβέρνησης για τη 
δημιουργία ενός ισχυρού τομέα ΜΜΕ 
μέσω της θέσπισης και εφαρμογής 
σχετικής νομοθεσίας και τη δημιουργία 
διοικητικών φορέων για τη στήριξη των 
ΜΜΕ· παράλληλα, ζητεί να καταβληθούν 
περισσότερες προσπάθειες για να 
διευκολυνθεί η αύξηση του αριθμού των
ΜΜΕ μέσω της μείωσης των διοικητικών
επιβαρύνσεων και την αύξηση της 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση· καλεί την 
κυβέρνηση να δώσει στις ΜΜΕ έναν 
ορισμό που θα συνάδει με τις συστάσεις 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 176
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. χαιρετίζει τη θετική πορεία της Σερβίας 
προς την κατεύθυνση της ευθυγράμμισης 
με το κεκτημένο στον τομέα του 
περιβάλλοντος· ζητεί συστηματικότερες 
προσπάθειες στον τομέα αυτό, που θα 
εστιάζουν στην επιβολή του νόμου, ιδίως 
όσον αφορά την ποιότητα του ύδατος και 
τη διαχείριση των απορριμμάτων·

32. χαιρετίζει τη θετική πορεία της Σερβίας 
προς την κατεύθυνση της ευθυγράμμισης 
με το κεκτημένο στον τομέα του 
περιβάλλοντος· ζητεί συστηματικότερες 
προσπάθειες στον τομέα αυτό, που θα 
εστιάζουν στην επιβολή του νόμου· ζητεί 
από τις αρχές να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους, ιδίως όσον αφορά την 
ποιότητα του ύδατος και τη διαχείριση των 
απορριμμάτων· ενθαρρύνει τη Σερβία να 
θέσει κλιματικούς στόχους που θα 
συνάδουν με αυτούς της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 177
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32 a. εκφράζει ικανοποίηση για τη 
σύναψη της συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και 
Σερβίας σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου 
για τη συμμετοχή της Σερβίας στις 
επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ 
και επαινεί τη Σερβία για την πρόθεσή 
της να συμμετάσχει σε δύο επιχειρήσεις 
ΚΠΑΑ της ΕΕ, ήτοι στην EUTM και την 
EU NAVFOR Somalia·

Or. en

Τροπολογία 178
Andrey Kovatchev, György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. ζητεί περαιτέρω προσπάθειες για την 
ανάπτυξη ενός βιώσιμου δικτύου 
δημόσιων μεταφορών στη Σερβία και, 
συγκεκριμένα, για τη βελτίωση των 
σιδηροδρομικών και των εσωτερικών 
πλωτών μεταφορών καθώς και των οδικών 
υποδομών, περιλαμβανομένης της ταχείας 
ολοκλήρωση του άξονα Χ· υπογραμμίζει 
ότι προέχει η βελτίωση των συνδέσεων με 
τις γειτονικές χώρες, προκειμένου να 
βελτιωθεί ο εντοπισμός και η κινητικότητα 
των πολιτών·

33. ζητεί περαιτέρω προσπάθειες για την 
ανάπτυξη ενός βιώσιμου δικτύου 
δημόσιων μεταφορών στη Σερβία και, 
συγκεκριμένα, για τη βελτίωση των 
σιδηροδρομικών και των εσωτερικών 
πλωτών μεταφορών (διάδρομος VII)
καθώς και των οδικών υποδομών, 
περιλαμβανομένης της ταχείας
ολοκλήρωση του άξονα Χ· υπογραμμίζει 
ότι προέχει η βελτίωση των συνδέσεων με 
τις γειτονικές χώρες, προκειμένου να 
βελτιωθεί ο εντοπισμός και η κινητικότητα 
των πολιτών·

Or. en


