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Muudatusettepanek 1
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 
2008. aasta otsust 2008/213/EÜ, millega 
sätestatakse Serbiaga loodud Euroopa 
partnerluse põhimõtted, prioriteedid ja 
tingimused ning tunnistatakse kehtetuks 
otsus 2006/56/EÜ1,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 
2008. aasta otsust 2008/213/EÜ, millega 
sätestatakse Serbiaga, kaasa arvatud 
Kosovo, nagu on määratletud ÜRO 
Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta 
resolutsioonis 1244, loodud Euroopa 
partnerluse põhimõtted, prioriteedid ja 
tingimused ning tunnistatakse kehtetuks 
otsus 2006/56/EÜ,

Or. en

Muudatusettepanek 2
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 7 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse nõukogu 20. detsembri
2010. aasta otsust 2011/361/ÜVJP 
Euroopa Liidu ja Serbia Vabariigi 
vahelise lepingu (millega kehtestatakse 
raamistik Serbia Vabariigi osalemiseks 
Euroopa Liidu 
kriisiohjamisoperatsioonides) 
allkirjastamise ja sõlmimise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Maria Eleni Koppa
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Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et 19.–20. juunil 2003. aastal 
Thessalonikis kokku tulnud Euroopa 
Ülemkogu eesistujariigi järeldustes lubati 
kõikidele Lääne-Balkani riikidele, et nad 
saavad Euroopa Liiduga ühineda, kui nad 
täidavad kehtestatud kriteeriumid, ja seda 
lubadust kinnitati 14.–15. detsembril 2006. 
aastal Euroopa Ülemkogu kohtumisel 
heaks kiidetud uues konsensuses 
laienemise kohta ning nõukogu 25. 
oktoobri 2010. aasta järeldustes;

A. arvestades, et 19.–20. juunil 2003. aastal 
Thessalonikis kokku tulnud Euroopa 
Ülemkogu eesistujariigi järeldustes lubati 
sõnaselgelt kõikidele Lääne-Balkani 
riikidele, et nad saavad Euroopa Liiduga 
ühineda, kui nad täidavad kehtestatud 
kriteeriumid, ja seda lubadust kinnitati 14.–
15. detsembril 2006. aastal Euroopa 
Ülemkogu kohtumisel heaks kiidetud uues 
konsensuses laienemise kohta, nõukogu 25. 
oktoobri 2010. aasta järeldustes ning 2. 
juunil 2010. aastal toimunud EL ja 
Lääne-Balkani ministrite kohtumisel;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A a. arvestades, et nagu on tunnistatud ka 
Euroopa Ülemkogu 9. detsembri 2011. 
aasta järeldustes, on Serbia teinud 
märkimisväärseid edusamme, et täita 
Euroopa Ülemkogu Kopenhaageni 
kohtumisel seatud poliitilised kriteeriumid 
ning stabiliseerimis- ja 
assotsieerimisprotsessi nõuded; 
arvestades, et pärast kahe viimase 
tagaotsitava vahistamist on Serbia 
saavutanud täielikult rahuldaval tasemel 
koostöö EJRKga; arvestades, et nende 
edusammude põhjal on komisjon 
soovitanud, et nõukogu annaks Serbiale 
kandidaatriigi staatuse;

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Pino Arlacchi

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A a. arvestades, et oma 12. oktoobri 2011. 
aasta arvamuses Serbia liikmeks astumise 
avalduse kohta soovitab komisjon, et 
Euroopa Ülemkogu annaks Serbiale ELi 
kandidaatriigi staatuse;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Eduard Kukan

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A a. arvestades, et konstruktiivsed 
lähenemisviisid piirkondlikule koostööle 
ja heanaaberlikud suhted on 
stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis 
väga olulised;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Eduard Kukan

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A b. arvestades, et Serbial on võimalus 
etendada olulist rolli piirkonna julgeoleku 
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ja stabiilsuse tagamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A b. arvestades, et kahepoolsed küsimused 
ei tohiks saada takistuseks ega leida 
kasutust takistusena ühinemisprotsessis, 
vaid neid tuleks võimalikult varakult 
konstruktiivselt käsitleda, võttes arvesse 
ELi üldiseid huve ja väärtusi;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tervitab Serbia reformiprotsessis 
saavutatud edusamme; võtab teadmiseks, 
et nõukogu lükkas edasi otsuse tegemise 
komisjoni soovituse üle anda Serbiale 
kandidaatriigi staatus; palub Euroopa 
Ülemkogul anda oma järgmisel kohtumisel 
märtsikuus Serbiale kandidaatriigi staatus, 
eeldusel, et Serbia võimud on täitnud 2011. 
aasta detsembri tippkohtumisel esitatud 
tingimused; kutsub Serbia võime üles
kasutama seda ajavahemikku aktiivseks 
dialoogiks Prištinaga, et täielikult 
rakendada saavutatud kokkulepped ning 
leida võimalused Kosovo täielikuks 
osalemiseks piirkondlikus koostöös, kaasa 

1. tervitab Serbia reformiprotsessis 
saavutatud edusamme ning peab 
kahetsusväärseks, et nõukogu lükkas edasi 
otsuse tegemise komisjoni soovituse kohta 
anda Serbiale kandidaatriigi staatus; 
märgib, et see otsus on põhjustanud 
õigustatud pettumuse suurele osale
avalikust arvamusest ning see asjaolu 
võib negatiivselt mõjutada Euroopa-
meelseid jõude riigis ja seeläbi stabiilsust 
kogu piirkonnas; palub Euroopa 
Ülemkogul anda oma järgmisel kohtumisel 
märtsikuus Serbiale kandidaatriigi staatuse, 
eeldusel, et Serbia võimud on täitnud 2011. 
aasta detsembri tippkohtumisel esitatud 
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arvatud kaubandus; on seisukohal, et kui 
komisjoni arvamuses esitatud 
esmaeesmärk on täidetud ja 
reformiprotsess jätkub, tuleks võimalikult 
peatselt alustada Serbiaga 
ühinemisläbirääkimisi, näidates sellega 
ELi pühendumist Serbia 
ühinemisväljavaadete edendamisele; 
tuletab meelde, et Serbia Euroopaga 
integreerumise protsessi edenemine sõltub 
edusammudest Kopenhaageni 
kriteeriumide tagamisel ning eelkõige 
õigusriigi põhimõtte täitmisel, inimõiguste 
austamisel ja turumajanduse toimimise 
täiustamisel; avaldab heameelt 
edusammude üle stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingu ratifitseerimisel 
ning nõuab, et ülejäänud ELi 
liikmesriigid ratifitseerimismenetluse 
viivitamata lõpule viiksid;

tingimused; tuletab meelde, et nende 
tingimuste kohaselt peab Serbia aktiivselt 
osalema ELi vahendusel käivitatud 
dialoogis Prištinaga, hea usus rakendama 
selles kontekstis saavutatud kokkulepped
ning sõlmima kokkuleppe kaasava 
piirkondliku koostöö kohta, samuti 
tegema aktiivselt koostööd EULEXi ka 
KFORi mandaadi täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Pino Arlacchi

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tervitab Serbia reformiprotsessis 
saavutatud edusamme; võtab teadmiseks, 
et nõukogu lükkas edasi otsuse tegemise 
komisjoni soovituse üle anda Serbiale 
kandidaatriigi staatus; palub Euroopa 
Ülemkogul anda oma järgmisel kohtumisel 
märtsikuus Serbiale kandidaatriigi staatus, 
eeldusel, et Serbia võimud on täitnud 
2011. aasta detsembri tippkohtumisel 
esitatud tingimused; kutsub Serbia võime 
üles kasutama seda ajavahemikku 
aktiivseks dialoogiks Prištinaga, et 
täielikult rakendada saavutatud 
kokkulepped ning leida võimalused 
Kosovo täielikuks osalemiseks 

1. tervitab Serbia reformiprotsessis 
saavutatud edusamme; peab 
kahetsusväärseks seda, et nõukogu lükkas 
edasi otsuse tegemise komisjoni soovituse 
kohta anda Serbiale kandidaatriigi staatus; 
nendib, et nõukogu otsus mitte anda 
Serbiale kandidaatriigi staatust on 
põhjustanud riigis poliitilise kriisi, ning
palub Euroopa Ülemkogul anda oma 
järgmisel kohtumisel märtsikuus Serbiale 
kandidaatriigi staatuse; kutsub Serbia 
võime üles kasutama seda ajavahemikku, 
et aktiivselt jätkata dialoogi Prištinaga, et 
täielikult rakendada saavutatud 
kokkulepped ning leida võimalused 
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piirkondlikus koostöös, kaasa arvatud 
kaubandus; on seisukohal, et kui komisjoni 
arvamuses esitatud esmaeesmärk on 
täidetud ja reformiprotsess jätkub, tuleks 
võimalikult peatselt alustada Serbiaga 
ühinemisläbirääkimisi, näidates sellega ELi 
pühendumist Serbia ühinemisväljavaadete 
edendamisele; tuletab meelde, et Serbia
Euroopaga integreerumise protsessi 
edenemine sõltub edusammudest 
Kopenhaageni kriteeriumide tagamisel 
ning eelkõige õigusriigi põhimõtte 
täitmisel, inimõiguste austamisel ja 
turumajanduse toimimise täiustamisel; 
avaldab heameelt edusammude üle 
stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu 
ratifitseerimisel ning nõuab, et ülejäänud 
ELi liikmesriigid ratifitseerimismenetluse 
viivitamata lõpule viiksid;

Kosovo täielikuks osalemiseks 
piirkondlikus koostöös, kaasa arvatud 
kaubanduses; avaldab tunnustust 
praegusele valitsusele jätkuvate 
jõupingutuste eest ELiga ühinemise 
suunal; on seisukohal, et kui komisjoni 
arvamuses esitatud esmaeesmärk on 
täidetud ja reformiprotsess jätkub, tuleks 
võimalikult peatselt alustada Serbiaga 
ühinemisläbirääkimisi, näidates sellega ELi 
pühendumist Serbia ühinemisväljavaadete 
edendamisele; tuletab meelde, et Serbia 
Euroopaga integreerumise protsessi 
edenemine sõltub edusammudest 
Kopenhaageni kriteeriumide tagamisel 
ning eelkõige õigusriigi põhimõtte 
täitmisel, inimõiguste austamisel ja 
turumajanduse toimimise täiustamisel; 
avaldab heameelt edusammude üle 
stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu 
ratifitseerimisel ning nõuab, et ülejäänud 
ELi liikmesriigid ratifitseerimismenetluse 
viivitamata lõpule viiksid;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tervitab Serbia reformiprotsessis 
saavutatud edusamme; võtab teadmiseks, 
et nõukogu lükkas edasi otsuse tegemise 
komisjoni soovituse üle anda Serbiale 
kandidaatriigi staatus; palub Euroopa 
Ülemkogul anda oma järgmisel 
kohtumisel märtsikuus Serbiale 
kandidaatriigi staatus, eeldusel, et Serbia 
võimud on täitnud 2011. aasta detsembri 
tippkohtumisel esitatud tingimused; kutsub 
Serbia võime üles kasutama seda 
ajavahemikku aktiivseks dialoogiks 

1. tervitab Serbia rahva pingutusi ning 
võtab teadmiseks Serbia reformiprotsessis 
saavutatud edusammud; peab vajalikuks, 
et nõukogu lükkaks edasi otsuse tegemise 
komisjoni soovituse kohta anda Serbiale 
kandidaatriigi staatus; soovib, et Serbia 
võimud võtaksid kõik vajalikud meetmed, 
et täita 2011. aasta detsembri 
tippkohtumisel esitatud tingimused; kutsub 
Serbia võime üles kasutama seda 
ajavahemikku aktiivseks dialoogiks 
Prištinaga, et täielikult rakendada 
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Prištinaga, et täielikult rakendada 
saavutatud kokkulepped ning leida 
võimalused Kosovo täielikuks osalemiseks 
piirkondlikus koostöös, kaasa arvatud 
kaubandus; on seisukohal, et kui komisjoni 
arvamuses esitatud esmaeesmärk on 
täidetud ja reformiprotsess jätkub, tuleks 
võimalikult peatselt alustada Serbiaga 
ühinemisläbirääkimisi, näidates sellega 
ELi pühendumist Serbia 
ühinemisväljavaadete edendamisele;
tuletab meelde, et Serbia Euroopaga 
integreerumise protsessi edenemine sõltub 
edusammudest Kopenhaageni 
kriteeriumide tagamisel ning eelkõige 
õigusriigi põhimõtte täitmisel, inimõiguste 
austamisel ja turumajanduse toimimise 
täiustamisel; avaldab heameelt 
edusammude üle stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingu ratifitseerimisel ning 
nõuab, et ülejäänud ELi liikmesriigid 
ratifitseerimismenetluse viivitamata 
lõpule viiksid;

saavutatud kokkulepped ning leida 
võimalused Kosovo täielikuks osalemiseks 
piirkondlikus koostöös, kaasa arvatud 
kaubandus; on siiski seisukohal, et oleks 
enneaegne alustada Serbiaga 
ühinemisläbirääkimisi ning nõuab 
kaalutletud mõttearendust seoses ELi
pühendumisega Serbia 
ühinemisväljavaadete edendamisele;
tuletab meelde, et Serbia Euroopaga 
integreerumise protsessi edenemine sõltub 
edusammudest Kopenhaageni 
kriteeriumide tagamisel ning eelkõige 
õigusriigi põhimõtte täitmisel, inimõiguste 
austamisel ja turumajanduse toimimise 
täiustamisel; võtab teadmiseks 
edusammud stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingu ratifitseerimisel;

Or. it

Muudatusettepanek 12
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tervitab Serbia reformiprotsessis 
saavutatud edusamme; võtab teadmiseks, et 
nõukogu lükkas edasi otsuse tegemise 
komisjoni soovituse üle anda Serbiale 
kandidaatriigi staatus; palub Euroopa 
Ülemkogul anda oma järgmisel kohtumisel 
märtsikuus Serbiale kandidaatriigi staatus, 
eeldusel, et Serbia võimud on täitnud 2011. 
aasta detsembri tippkohtumisel esitatud 
tingimused; kutsub Serbia võime üles 
kasutama seda ajavahemikku aktiivseks 
dialoogiks Prištinaga, et täielikult 

1. tervitab Serbia reformiprotsessis 
saavutatud edusamme; võtab teadmiseks, et 
nõukogu lükkas kuni 2012. aasta 
veebruarini edasi otsuse tegemise 
komisjoni soovituse kohta anda Serbiale 
kandidaatriigi staatus; palub Euroopa 
Ülemkogul anda oma järgmisel kohtumisel 
märtsikuus Serbiale kandidaatriigi staatus, 
eeldusel, et Serbia võimud on täitnud 2011. 
aasta detsembri tippkohtumisel esitatud 
tingimused; kutsub Serbia võime üles 
kasutama seda ajavahemikku aktiivseks 
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rakendada saavutatud kokkulepped ning 
leida võimalused Kosovo täielikuks 
osalemiseks piirkondlikus koostöös, kaasa 
arvatud kaubandus; on seisukohal, et kui 
komisjoni arvamuses esitatud esmaeesmärk 
on täidetud ja reformiprotsess jätkub, 
tuleks võimalikult peatselt alustada 
Serbiaga ühinemisläbirääkimisi, näidates 
sellega ELi pühendumist Serbia 
ühinemisväljavaadete edendamisele; 
tuletab meelde, et Serbia Euroopaga 
integreerumise protsessi edenemine sõltub 
edusammudest Kopenhaageni 
kriteeriumide tagamisel ning eelkõige 
õigusriigi põhimõtte täitmisel, inimõiguste 
austamisel ja turumajanduse toimimise 
täiustamisel; avaldab heameelt 
edusammude üle stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingu ratifitseerimisel ning 
nõuab, et ülejäänud ELi liikmesriigid 
ratifitseerimismenetluse viivitamata 
lõpule viiksid;

dialoogiks Prištinaga, et täielikult 
rakendada saavutatud kokkulepped ning 
leida võimalused kaasavaks 
piirkondlikuks koostööks, sealhulgas 
kaubanduse vallas; on seisukohal, et kui 
komisjoni arvamuses esitatud esmaeesmärk 
on täidetud ja reformiprotsess jätkub, 
tuleks võimalikult peatselt alustada 
Serbiaga ühinemisläbirääkimisi, näidates 
sellega ELi pühendumist Serbia 
ühinemisväljavaadete edendamisele; 
väljendab heameelt selle üle, et Serbia on 
teinud märkimisväärseid edusamme 
Kopenhaageni poliitiliste kriteeriumide 
täitmisel, nagu on tunnistatud Euroopa 
Ülemkogu, ning tuletab meelde, et Serbia 
Euroopaga integreerumise protsessi 
edenemine sõltub jätkuvatest 
edusammudest selles vallas, eelkõige mis 
puudutab õigusriigi põhimõtete järgimist, 
inimõiguste austamist, rahvusvähemuste 
kaitset käsitlevate vastuvõetud õigusaktide 
järjekindlat rakendamist kogu oma 
territooriumil ja kõigi rahvusvähemuste 
suhtes ning turumajanduse toimimise 
täiustamist; avaldab heameelt edusammude 
üle stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu 
ratifitseerimisel;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tervitab Serbia reformiprotsessis 
saavutatud edusamme; võtab teadmiseks, et 
nõukogu lükkas edasi otsuse tegemise 
komisjoni soovituse üle anda Serbiale 
kandidaatriigi staatus; palub Euroopa 
Ülemkogul anda oma järgmisel kohtumisel 
märtsikuus Serbiale kandidaatriigi staatus, 

1. tervitab Serbia reformiprotsessis 
saavutatud edusamme; võtab teadmiseks, et 
nõukogu lükkas edasi otsuse tegemise 
komisjoni soovituse kohta anda Serbiale 
kandidaatriigi staatus; palub Euroopa 
Ülemkogul anda oma järgmisel kohtumisel 
märtsikuus Serbiale kandidaatriigi staatuse, 
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eeldusel, et Serbia võimud on täitnud 2011. 
aasta detsembri tippkohtumisel esitatud 
tingimused; kutsub Serbia võime üles 
kasutama seda ajavahemikku aktiivseks 
dialoogiks Prištinaga, et täielikult 
rakendada saavutatud kokkulepped ning 
leida võimalused Kosovo täielikuks 
osalemiseks piirkondlikus koostöös, kaasa 
arvatud kaubandus; on seisukohal, et kui 
komisjoni arvamuses esitatud esmaeesmärk 
on täidetud ja reformiprotsess jätkub, 
tuleks võimalikult peatselt alustada 
Serbiaga ühinemisläbirääkimisi, näidates 
sellega ELi pühendumist Serbia 
ühinemisväljavaadete edendamisele; 
tuletab meelde, et Serbia Euroopaga 
integreerumise protsessi edenemine sõltub 
edusammudest Kopenhaageni 
kriteeriumide tagamisel ning eelkõige 
õigusriigi põhimõtte täitmisel, inimõiguste 
austamisel ja turumajanduse toimimise 
täiustamisel; avaldab heameelt 
edusammude üle stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingu ratifitseerimisel ning 
nõuab, et ülejäänud ELi liikmesriigid 
ratifitseerimismenetluse viivitamata lõpule 
viiksid;

eeldusel, et Serbia võimud on täitnud 2011. 
aasta detsembri tippkohtumisel esitatud 
tingimused; kutsub Serbia võime üles 
kasutama seda ajavahemikku aktiivseks 
dialoogiks Prištinaga, et täielikult 
rakendada saavutatud kokkulepped ning 
leida võimalused Kosovo täielikuks 
osalemiseks piirkondlikus koostöös, kaasa 
arvatud kaubandus ning piirkondlikud ja 
rahvusvahelised organisatsioonid; on 
seisukohal, et kui komisjoni arvamuses 
esitatud esmaeesmärk on täidetud ja 
reformiprotsess jätkub, tuleks võimalikult 
peatselt alustada Serbiaga 
ühinemisläbirääkimisi, näidates sellega ELi 
pühendumist Serbia ühinemisväljavaadete 
edendamisele; tuletab meelde, et Serbia 
Euroopaga integreerumise protsessi 
edenemine sõltub edusammudest 
Kopenhaageni kriteeriumide tagamisel, 
eelkõige mis puudutab õigusriigi 
põhimõtete järgimist, inimõiguste 
austamist, heanaaberlike suhete ja 
piirkondliku koostöö edendamist, 
sealhulgas kahepoolsete küsimuste 
rahumeelset lahendamist ning
turumajanduse toimimise täiustamist; 
avaldab heameelt edusammude üle 
stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu 
ratifitseerimisel ning nõuab, et ülejäänud 
ELi liikmesriigid ratifitseerimismenetluse 
viivitamata lõpule viiksid;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tervitab Serbia reformiprotsessis 
saavutatud edusamme; võtab teadmiseks, 
et nõukogu lükkas edasi otsuse tegemise

1. tervitab Serbia reformiprotsessis 
saavutatud edusamme; toetab nõukogu 
seisukohta lükata edasi otsus komisjoni 
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komisjoni soovituse üle anda Serbiale 
kandidaatriigi staatus; palub Euroopa 
Ülemkogul anda oma järgmisel kohtumisel 
märtsikuus Serbiale kandidaatriigi staatus, 
eeldusel, et Serbia võimud on täitnud 
2011. aasta detsembri tippkohtumisel 
esitatud tingimused; kutsub Serbia võime 
üles kasutama seda ajavahemikku 
aktiivseks dialoogiks Prištinaga, et 
täielikult rakendada saavutatud 
kokkulepped ning leida võimalused 
Kosovo täielikuks osalemiseks 
piirkondlikus koostöös, kaasa arvatud 
kaubandus; on seisukohal, et kui komisjoni 
arvamuses esitatud esmaeesmärk on 
täidetud ja reformiprotsess jätkub, tuleks 
võimalikult peatselt alustada Serbiaga 
ühinemisläbirääkimisi, näidates sellega ELi 
pühendumist Serbia ühinemisväljavaadete 
edendamisele; tuletab meelde, et Serbia 
Euroopaga integreerumise protsessi 
edenemine sõltub edusammudest 
Kopenhaageni kriteeriumide tagamisel 
ning eelkõige õigusriigi põhimõtte 
täitmisel, inimõiguste austamisel ja 
turumajanduse toimimise täiustamisel; 
avaldab heameelt edusammude üle 
stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu 
ratifitseerimisel ning nõuab, et ülejäänud 
ELi liikmesriigid ratifitseerimismenetluse 
viivitamata lõpule viiksid;

soovituse kohta anda Serbiale 
kandidaatriigi staatus; loodab, et Serbia 
ametivõimud täidavad võimalikult kiiresti 
tingimused, mis esitati 2011. aasta 
detsembris Euroopa Ülemkogul, nii et
Euroopa Ülemkogu saaks oma kohtumisel 
märtsikuus anda Serbiale kandidaatriigi 
staatuse; kutsub Serbia võime üles 
kasutama seda ajavahemikku aktiivseks 
dialoogiks Prištinaga, et täielikult 
rakendada saavutatud kokkulepped ning 
leida võimalused Kosovo täielikuks 
osalemiseks piirkondlikus koostöös, kaasa 
arvatud kaubandus; on seisukohal, et kui 
komisjoni arvamuses esitatud esmaeesmärk 
on täidetud ja reformiprotsess jätkub, 
tuleks võimalikult peatselt alustada 
Serbiaga ühinemisläbirääkimisi, näidates 
sellega ELi pühendumist Serbia 
ühinemisväljavaadete edendamisele; 
tuletab meelde, et Serbia Euroopaga 
integreerumise protsessi edenemine sõltub 
edusammudest Kopenhaageni 
kriteeriumide tagamisel ning eelkõige 
õigusriigi põhimõtte täitmisel, inimõiguste 
austamisel ja turumajanduse toimimise 
täiustamisel; avaldab heameelt 
edusammude üle stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingu ratifitseerimisel ning 
nõuab, et ülejäänud ELi liikmesriigid 
ratifitseerimismenetluse viivitamata lõpule 
viiksid;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tervitab Serbia reformiprotsessis 
saavutatud edusamme; võtab teadmiseks, et 
nõukogu lükkas edasi otsuse tegemise 

1. tervitab Serbia reformiprotsessis 
saavutatud edusamme; võtab teadmiseks, et 
nõukogu lükkas edasi otsuse tegemise 
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komisjoni soovituse üle anda Serbiale 
kandidaatriigi staatus; palub Euroopa 
Ülemkogul anda oma järgmisel kohtumisel 
märtsikuus Serbiale kandidaatriigi staatus, 
eeldusel, et Serbia võimud on täitnud 2011. 
aasta detsembri tippkohtumisel esitatud 
tingimused; kutsub Serbia võime üles 
kasutama seda ajavahemikku aktiivseks 
dialoogiks Prištinaga, et täielikult 
rakendada saavutatud kokkulepped ning 
leida võimalused Kosovo täielikuks
osalemiseks piirkondlikus koostöös, kaasa 
arvatud kaubandus; on seisukohal, et kui 
komisjoni arvamuses esitatud esmaeesmärk 
on täidetud ja reformiprotsess jätkub, 
tuleks võimalikult peatselt alustada 
Serbiaga ühinemisläbirääkimisi, näidates 
sellega ELi pühendumist Serbia 
ühinemisväljavaadete edendamisele; 
tuletab meelde, et Serbia Euroopaga 
integreerumise protsessi edenemine sõltub 
edusammudest Kopenhaageni 
kriteeriumide tagamisel ning eelkõige 
õigusriigi põhimõtte täitmisel, inimõiguste 
austamisel ja turumajanduse toimimise 
täiustamisel; avaldab heameelt 
edusammude üle stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingu ratifitseerimisel ning 
nõuab, et ülejäänud ELi liikmesriigid 
ratifitseerimismenetluse viivitamata lõpule 
viiksid;

komisjoni soovituse kohta anda Serbiale 
kandidaatriigi staatus; palub Euroopa 
Ülemkogul anda oma järgmisel kohtumisel 
märtsikuus Serbiale kandidaatriigi staatuse, 
kui Serbia võimud on täitnud 2011. aasta 
detsembri tippkohtumisel esitatud 
tingimused; kutsub Serbia võime üles 
kasutama seda ajavahemikku aktiivseks 
dialoogiks Prištinaga, et täielikult 
rakendada saavutatud kokkulepped ning 
leida võimalused Kosovo täielikuks 
osalemiseks piirkondlikus koostöös, kaasa 
arvatud kaubandus; on seisukohal, et kui 
komisjoni arvamuses esitatud esmaeesmärk 
on täidetud ja reformiprotsess jätkub, 
tuleks võimalikult peatselt alustada 
Serbiaga ühinemisläbirääkimisi, näidates 
sellega ELi pühendumist Serbia 
ühinemisväljavaadete edendamisele; 
tuletab meelde, et Serbia Euroopaga 
integreerumise protsessi edenemine sõltub 
edusammudest Kopenhaageni 
kriteeriumide tagamisel ning eelkõige 
õigusriigi põhimõtte täitmisel, inimõiguste 
austamisel ja turumajanduse toimimise 
täiustamisel; avaldab heameelt 
edusammude üle stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingu ratifitseerimisel ning 
nõuab, et ülejäänud ELi liikmesriigid 
ratifitseerimismenetluse viivitamata lõpule 
viiksid;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Kristian Vigenin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tervitab Serbia reformiprotsessis 
saavutatud edusamme; võtab teadmiseks, 
et nõukogu lükkas edasi otsuse tegemise 
komisjoni soovituse üle anda Serbiale 

1. tervitab Serbia reformiprotsessis 
saavutatud edusamme; peab 
kahetsusväärseks seda, et nõukogu lükkas 
edasi otsuse tegemise komisjoni soovituse 
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kandidaatriigi staatus; palub Euroopa 
Ülemkogul anda oma järgmisel kohtumisel 
märtsikuus Serbiale kandidaatriigi staatus, 
eeldusel, et Serbia võimud on täitnud 2011. 
aasta detsembri tippkohtumisel esitatud 
tingimused; kutsub Serbia võime üles 
kasutama seda ajavahemikku aktiivseks 
dialoogiks Prištinaga, et täielikult 
rakendada saavutatud kokkulepped ning 
leida võimalused Kosovo täielikuks 
osalemiseks piirkondlikus koostöös, kaasa 
arvatud kaubandus; on seisukohal, et kui 
komisjoni arvamuses esitatud esmaeesmärk 
on täidetud ja reformiprotsess jätkub, 
tuleks võimalikult peatselt alustada 
Serbiaga ühinemisläbirääkimisi, näidates 
sellega ELi pühendumist Serbia 
ühinemisväljavaadete edendamisele; 
tuletab meelde, et Serbia Euroopaga 
integreerumise protsessi edenemine sõltub 
edusammudest Kopenhaageni 
kriteeriumide tagamisel ning eelkõige 
õigusriigi põhimõtte täitmisel, inimõiguste 
austamisel ja turumajanduse toimimise 
täiustamisel; avaldab heameelt 
edusammude üle stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingu ratifitseerimisel ning 
nõuab, et ülejäänud ELi liikmesriigid 
ratifitseerimismenetluse viivitamata lõpule 
viiksid;

kohta anda Serbiale kandidaatriigi staatus; 
palub Euroopa Ülemkogul anda oma 
järgmisel kohtumisel märtsikuus Serbiale 
kandidaatriigi staatus, eeldusel, et Serbia 
võimud on täitnud 2011. aasta detsembri 
tippkohtumisel esitatud tingimused; kutsub 
ametivõime Belgradis ja Prištinas üles 
jätkama dialoogi, et täielikult rakendada 
saavutatud kokkulepped ning leida 
võimalused Kosovo täielikuks osalemiseks 
piirkondlikus koostöös, kaasa arvatud 
kaubanduses; on seisukohal, et kui 
komisjoni arvamuses esitatud esmaeesmärk 
on täidetud ja reformiprotsess jätkub, 
tuleks võimalikult peatselt alustada 
Serbiaga ühinemisläbirääkimisi, näidates 
sellega ELi pühendumist Serbia 
ühinemisväljavaadete edendamisele; 
tuletab meelde, et Serbia Euroopaga 
integreerumise protsessi edenemine sõltub 
edusammudest Kopenhaageni 
kriteeriumide tagamisel ning eelkõige 
õigusriigi põhimõtte täitmisel, inimõiguste 
austamisel ja turumajanduse toimimise 
täiustamisel; avaldab heameelt 
edusammude üle stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingu ratifitseerimisel ning 
nõuab, et ülejäänud ELi liikmesriigid 
ratifitseerimismenetluse viivitamata lõpule 
viiksid;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Kinga Gál

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tervitab Serbia reformiprotsessis 
saavutatud edusamme; võtab teadmiseks, et 
nõukogu lükkas edasi otsuse tegemise 
komisjoni soovituse üle anda Serbiale 
kandidaatriigi staatus; palub Euroopa 

1. tervitab Serbia reformiprotsessis 
saavutatud edusamme; võtab teadmiseks, et 
nõukogu lükkas edasi otsuse tegemise 
komisjoni soovituse kohta anda Serbiale 
kandidaatriigi staatus; palub Euroopa 



AM\890151ET.doc 15/124 PE480.653v01-00

ET

Ülemkogul anda oma järgmisel kohtumisel 
märtsikuus Serbiale kandidaatriigi staatus, 
eeldusel, et Serbia võimud on täitnud 2011. 
aasta detsembri tippkohtumisel esitatud 
tingimused; kutsub Serbia võime üles 
kasutama seda ajavahemikku aktiivseks 
dialoogiks Prištinaga, et täielikult 
rakendada saavutatud kokkulepped ning 
leida võimalused Kosovo täielikuks 
osalemiseks piirkondlikus koostöös, kaasa 
arvatud kaubandus; on seisukohal, et kui 
komisjoni arvamuses esitatud esmaeesmärk 
on täidetud ja reformiprotsess jätkub, 
tuleks võimalikult peatselt alustada 
Serbiaga ühinemisläbirääkimisi, näidates 
sellega ELi pühendumist Serbia 
ühinemisväljavaadete edendamisele; 
tuletab meelde, et Serbia Euroopaga 
integreerumise protsessi edenemine sõltub 
edusammudest Kopenhaageni 
kriteeriumide tagamisel ning eelkõige 
õigusriigi põhimõtte täitmisel, inimõiguste 
austamisel ja turumajanduse toimimise 
täiustamisel; avaldab heameelt 
edusammude üle stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingu ratifitseerimisel ning 
nõuab, et ülejäänud ELi liikmesriigid 
ratifitseerimismenetluse viivitamata lõpule 
viiksid;

Ülemkogul anda oma järgmisel kohtumisel 
märtsikuus Serbiale kandidaatriigi staatuse, 
eeldusel, et Serbia võimud on täitnud 2011. 
aasta detsembri tippkohtumisel esitatud 
tingimused; kutsub Serbia võime üles 
kasutama seda ajavahemikku aktiivseks 
dialoogiks Prištinaga, et täielikult 
rakendada saavutatud kokkulepped ning 
leida võimalused Kosovo täielikuks 
osalemiseks piirkondlikus koostöös, kaasa 
arvatud kaubandus; on seisukohal, et kui 
komisjoni arvamuses esitatud esmaeesmärk 
on täidetud ja reformiprotsess jätkub, 
tuleks võimalikult peatselt alustada 
Serbiaga ühinemisläbirääkimisi, näidates 
sellega ELi pühendumist Serbia 
ühinemisväljavaadete edendamisele; 
tuletab meelde, et Serbia Euroopaga 
integreerumise protsessi edenemine sõltub 
edusammudest tagada Kopenhaageni 
kriteeriumide rakendamine ning eelkõige 
demokraatia tagamine, õigusriigi 
põhimõtete järgimine, inimõiguste 
austamine, rahvusvähemuste õiguste 
kaitsmine ja turumajanduse toimimise 
täiustamne; avaldab heameelt edusammude 
üle stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu 
ratifitseerimisel ning nõuab, et ülejäänud 
ELi liikmesriigid ratifitseerimismenetluse 
viivitamata lõpule viiksid;

Or. en

Muudatusettepanek 18
György Schöpflin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tervitab Serbia reformiprotsessis 
saavutatud edusamme; võtab teadmiseks, et 
nõukogu lükkas edasi otsuse tegemise 
komisjoni soovituse üle anda Serbiale 
kandidaatriigi staatus; palub Euroopa 

1. tervitab Serbia reformiprotsessis 
saavutatud edusamme; võtab teadmiseks, et 
nõukogu lükkas edasi otsuse tegemise 
komisjoni soovituse kohta anda Serbiale 
kandidaatriigi staatus; palub Euroopa 
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Ülemkogul anda oma järgmisel kohtumisel 
märtsikuus Serbiale kandidaatriigi staatus, 
eeldusel, et Serbia võimud on täitnud 2011. 
aasta detsembri tippkohtumisel esitatud 
tingimused; kutsub Serbia võime üles 
kasutama seda ajavahemikku aktiivseks 
dialoogiks Prištinaga, et täielikult 
rakendada saavutatud kokkulepped ning 
leida võimalused Kosovo täielikuks 
osalemiseks piirkondlikus koostöös, kaasa 
arvatud kaubandus; on seisukohal, et kui 
komisjoni arvamuses esitatud esmaeesmärk 
on täidetud ja reformiprotsess jätkub, 
tuleks võimalikult peatselt alustada 
Serbiaga ühinemisläbirääkimisi, näidates 
sellega ELi pühendumist Serbia 
ühinemisväljavaadete edendamisele; 
tuletab meelde, et Serbia Euroopaga 
integreerumise protsessi edenemine sõltub 
edusammudest Kopenhaageni 
kriteeriumide tagamisel ning eelkõige 
õigusriigi põhimõtte täitmisel, inimõiguste 
austamisel ja turumajanduse toimimise 
täiustamisel; avaldab heameelt 
edusammude üle stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingu ratifitseerimisel ning 
nõuab, et ülejäänud ELi liikmesriigid 
ratifitseerimismenetluse viivitamata lõpule 
viiksid;

Ülemkogul anda oma järgmisel kohtumisel 
märtsikuus Serbiale kandidaatriigi staatuse, 
eeldusel, et Serbia võimud on täitnud 2011. 
aasta detsembri tippkohtumisel esitatud 
tingimused; kutsub Serbia võime üles 
kasutama seda ajavahemikku aktiivseks 
dialoogiks Prištinaga, et täielikult 
rakendada saavutatud kokkulepped ning 
leida võimalused Kosovo täielikuks 
osalemiseks piirkondlikus koostöös, kaasa 
arvatud kaubandus; on seisukohal, et kui 
komisjoni arvamuses esitatud esmaeesmärk 
on täidetud ja reformiprotsess jätkub, 
tuleks võimalikult peatselt alustada 
Serbiaga ühinemisläbirääkimisi, näidates 
sellega ELi pühendumist Serbia 
ühinemisväljavaadete edendamisele; 
tuletab meelde, et Serbia Euroopaga 
integreerumise protsessi edenemine sõltub 
edusammudest tagada Kopenhaageni 
kriteeriumide rakendamine ning eelkõige 
õigusriigi põhimõtete ja demokraatia 
järgimine, inimõiguste austamine ja 
turumajanduse toimimise täiustamine; 
avaldab heameelt edusammude üle 
stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu 
ratifitseerimisel ning nõuab, et ülejäänud 
ELi liikmesriigid ratifitseerimismenetluse 
viivitamata lõpule viiksid;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Eduard Kukan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tervitab Serbia reformiprotsessis 
saavutatud edusamme; võtab teadmiseks, et 
nõukogu lükkas edasi otsuse tegemise 
komisjoni soovituse üle anda Serbiale 
kandidaatriigi staatus; palub Euroopa 
Ülemkogul anda oma järgmisel kohtumisel 

1. tervitab Serbia reformiprotsessis 
saavutatud edusamme; võtab teadmiseks, et 
nõukogu lükkas edasi otsuse tegemise 
komisjoni soovituse kohta anda Serbiale 
kandidaatriigi staatus; palub Euroopa 
Ülemkogul anda oma järgmisel kohtumisel 
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märtsikuus Serbiale kandidaatriigi staatus, 
eeldusel, et Serbia võimud on täitnud 2011. 
aasta detsembri tippkohtumisel esitatud 
tingimused; kutsub Serbia võime üles 
kasutama seda ajavahemikku aktiivseks 
dialoogiks Prištinaga, et täielikult 
rakendada saavutatud kokkulepped ning 
leida võimalused Kosovo täielikuks 
osalemiseks piirkondlikus koostöös, kaasa 
arvatud kaubandus; on seisukohal, et kui 
komisjoni arvamuses esitatud esmaeesmärk 
on täidetud ja reformiprotsess jätkub, 
tuleks võimalikult peatselt alustada 
Serbiaga ühinemisläbirääkimisi, näidates 
sellega ELi pühendumist Serbia 
ühinemisväljavaadete edendamisele; 
tuletab meelde, et Serbia Euroopaga 
integreerumise protsessi edenemine sõltub 
edusammudest Kopenhaageni 
kriteeriumide tagamisel ning eelkõige 
õigusriigi põhimõtte täitmisel, inimõiguste 
austamisel ja turumajanduse toimimise 
täiustamisel; avaldab heameelt 
edusammude üle stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingu ratifitseerimisel ning 
nõuab, et ülejäänud ELi liikmesriigid 
ratifitseerimismenetluse viivitamata lõpule 
viiksid;

märtsikuus Serbiale kandidaatriigi staatuse, 
eeldusel, et Serbia võimud on täitnud 2011. 
aasta detsembri tippkohtumisel esitatud 
tingimused; kutsub Serbia võime üles 
kasutama seda ajavahemikku aktiivseks 
dialoogiks Prištinaga, et täielikult 
rakendada kõik saavutatud kokkulepped 
ning leida võimalused Kosovo täielikuks 
osalemiseks piirkondlikus koostöös, kaasa 
arvatud kaubanduses; on seisukohal, et kui 
komisjoni arvamuses esitatud esmaeesmärk 
on täidetud ja reformiprotsess jätkub, 
tuleks võimalikult peatselt alustada 
Serbiaga ühinemisläbirääkimisi, näidates 
sellega ELi pühendumist Serbia 
ühinemisväljavaadete edendamisele; 
tuletab meelde, et Serbia Euroopaga 
integreerumise protsessi edenemine sõltub 
edusammudest Kopenhaageni 
kriteeriumide täitmisel, eelkõige mis 
puudutab demokraatlike institutsioonide 
toimimist, õigusriigi põhimõtete järgimist, 
inimõiguste austamist ja turumajanduse 
toimimise täiustamist; avaldab heameelt 
edusammude üle stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingu ratifitseerimisel ning 
nõuab, et ülejäänud ELi liikmesriigid 
ratifitseerimismenetluse viivitamata lõpule 
viiksid;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Marietta Giannakou

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tervitab Serbia reformiprotsessis 
saavutatud edusamme; võtab teadmiseks, et 
nõukogu lükkas edasi otsuse tegemise 
komisjoni soovituse üle anda Serbiale 
kandidaatriigi staatus; palub Euroopa 
Ülemkogul anda oma järgmisel kohtumisel 

1. tervitab Serbia reformiprotsessis 
saavutatud edusamme; võtab teadmiseks, et 
nõukogu lükkas edasi otsuse tegemise 
komisjoni soovituse kohta anda Serbiale 
kandidaatriigi staatus; palub Euroopa 
Ülemkogul anda oma järgmisel kohtumisel 



PE480.653v01-00 18/124 AM\890151ET.doc

ET

märtsikuus Serbiale kandidaatriigi staatus, 
eeldusel, et Serbia võimud on täitnud 2011. 
aasta detsembri tippkohtumisel esitatud 
tingimused; kutsub Serbia võime üles 
kasutama seda ajavahemikku aktiivseks 
dialoogiks Prištinaga, et täielikult 
rakendada saavutatud kokkulepped ning 
leida võimalused Kosovo täielikuks 
osalemiseks piirkondlikus koostöös, kaasa 
arvatud kaubandus; on seisukohal, et kui 
komisjoni arvamuses esitatud esmaeesmärk 
on täidetud ja reformiprotsess jätkub, 
tuleks võimalikult peatselt alustada 
Serbiaga ühinemisläbirääkimisi, näidates 
sellega ELi pühendumist Serbia 
ühinemisväljavaadete edendamisele; 
tuletab meelde, et Serbia Euroopaga 
integreerumise protsessi edenemine sõltub 
edusammudest Kopenhaageni 
kriteeriumide tagamisel ning eelkõige 
õigusriigi põhimõtte täitmisel, inimõiguste 
austamisel ja turumajanduse toimimise 
täiustamisel; avaldab heameelt 
edusammude üle stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingu ratifitseerimisel ning 
nõuab, et ülejäänud ELi liikmesriigid 
ratifitseerimismenetluse viivitamata lõpule 
viiksid;

märtsikuus Serbiale kandidaatriigi staatuse, 
eeldusel, et Serbia võimud on täitnud 2011. 
aasta detsembri tippkohtumisel esitatud 
tingimused; kutsub Serbia võime üles 
kasutama seda ajavahemikku aktiivseks 
dialoogiks Prištinaga, et täielikult 
rakendada saavutatud kokkulepped ning 
leida võimalused Kosovo täielikuks 
osalemiseks piirkondlikus koostöös, kaasa 
arvatud kaubandus; on seisukohal, et kui 
komisjoni arvamuses esitatud esmaeesmärk 
on täidetud ja reformiprotsess jätkub, 
tuleks võimalikult peatselt alustada 
Serbiaga ühinemisläbirääkimisi, näidates 
sellega ELi pühendumist Serbia 
ühinemisväljavaadete edendamisele; 
tuletab meelde, et Serbia Euroopaga 
integreerumise protsessi edenemine sõltub 
edusammudest Kopenhaageni 
kriteeriumide täitmisel, eelkõige mis 
puudutab õigusriigi põhimõtete järgimist, 
inimõiguste austamist ja turumajanduse 
toimimise täiustamist; avaldab heameelt 
edusammude üle stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingu ratifitseerimisel ning 
nõuab, et ülejäänud ELi liikmesriigid 
ratifitseerimismenetluse viivitamata lõpule 
viiksid;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Andrey Kovatchev, György Schöpflin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tervitab Serbia reformiprotsessis 
saavutatud edusamme; võtab teadmiseks, et 
nõukogu lükkas edasi otsuse tegemise 
komisjoni soovituse üle anda Serbiale 
kandidaatriigi staatus; palub Euroopa 
Ülemkogul anda oma järgmisel kohtumisel 
märtsikuus Serbiale kandidaatriigi staatus, 

1. tervitab Serbia reformiprotsessis 
saavutatud edusamme; võtab teadmiseks, et 
nõukogu lükkas edasi otsuse tegemise 
komisjoni soovituse kohta anda Serbiale 
kandidaatriigi staatus; palub Euroopa 
Ülemkogul anda oma järgmisel kohtumisel 
märtsikuus Serbiale kandidaatriigi staatuse, 
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eeldusel, et Serbia võimud on täitnud 2011. 
aasta detsembri tippkohtumisel esitatud 
tingimused; kutsub Serbia võime üles 
kasutama seda ajavahemikku aktiivseks 
dialoogiks Prištinaga, et täielikult 
rakendada saavutatud kokkulepped ning 
leida võimalused Kosovo täielikuks 
osalemiseks piirkondlikus koostöös, kaasa 
arvatud kaubandus; on seisukohal, et kui 
komisjoni arvamuses esitatud esmaeesmärk 
on täidetud ja reformiprotsess jätkub, 
tuleks võimalikult peatselt alustada 
Serbiaga ühinemisläbirääkimisi, näidates 
sellega ELi pühendumist Serbia 
ühinemisväljavaadete edendamisele; 
tuletab meelde, et Serbia Euroopaga 
integreerumise protsessi edenemine sõltub 
edusammudest Kopenhaageni 
kriteeriumide tagamisel ning eelkõige 
õigusriigi põhimõtte täitmisel, inimõiguste 
austamisel ja turumajanduse toimimise
täiustamisel; avaldab heameelt 
edusammude üle stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingu ratifitseerimisel ning 
nõuab, et ülejäänud ELi liikmesriigid 
ratifitseerimismenetluse viivitamata lõpule 
viiksid;

eeldusel, et Serbia võimud on täitnud 2011. 
aasta detsembri tippkohtumisel esitatud 
tingimused; kutsub Serbia võime üles 
kasutama seda ajavahemikku aktiivseks 
dialoogiks Prištinaga, et täielikult 
rakendada saavutatud kokkulepped ning 
leida võimalused Kosovo täielikuks 
osalemiseks piirkondlikus koostöös, kaasa 
arvatud kaubandus; on seisukohal, et kui 
komisjoni arvamuses esitatud esmaeesmärk 
on täidetud ja reformiprotsess jätkub, 
tuleks võimalikult peatselt alustada 
Serbiaga ühinemisläbirääkimisi, näidates 
sellega ELi pühendumist Serbia 
ühinemisväljavaadete edendamisele; 
tuletab meelde, et Serbia Euroopaga 
integreerumise protsessi edenemine sõltub 
edusammudest Kopenhaageni 
kriteeriumide tagamisel, eelkõige mis 
puudutab õigusriigi põhimõtete järgimist, 
inimõiguste austamist, heanaaberlike
suhete hoidmist ja turumajanduse 
toimimise täiustamist; avaldab heameelt 
edusammude üle stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingu ratifitseerimisel ning 
nõuab, et ülejäänud ELi liikmesriigid 
ratifitseerimismenetluse viivitamata lõpule 
viiksid;

Or. en

Muudatusettepanek 22
László Tőkés

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tervitab Serbia reformiprotsessis 
saavutatud edusamme; võtab teadmiseks, et 
nõukogu lükkas edasi otsuse tegemise 
komisjoni soovituse üle anda Serbiale 
kandidaatriigi staatus; palub Euroopa 
Ülemkogul anda oma järgmisel kohtumisel 
märtsikuus Serbiale kandidaatriigi staatus, 

1. tervitab Serbia reformiprotsessis 
saavutatud edusamme; võtab teadmiseks, et 
nõukogu lükkas edasi otsuse tegemise 
komisjoni soovituse kohta anda Serbiale 
kandidaatriigi staatus; palub Euroopa 
Ülemkogul anda oma järgmisel kohtumisel 
märtsikuus Serbiale kandidaatriigi staatuse, 
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eeldusel, et Serbia võimud on täitnud 2011. 
aasta detsembri tippkohtumisel esitatud 
tingimused; kutsub Serbia võime üles 
kasutama seda ajavahemikku aktiivseks 
dialoogiks Prištinaga, et täielikult 
rakendada saavutatud kokkulepped ning 
leida võimalused Kosovo täielikuks 
osalemiseks piirkondlikus koostöös, kaasa 
arvatud kaubandus; on seisukohal, et kui 
komisjoni arvamuses esitatud esmaeesmärk 
on täidetud ja reformiprotsess jätkub, 
tuleks võimalikult peatselt alustada 
Serbiaga ühinemisläbirääkimisi, näidates 
sellega ELi pühendumist Serbia 
ühinemisväljavaadete edendamisele; 
tuletab meelde, et Serbia Euroopaga 
integreerumise protsessi edenemine sõltub 
edusammudest Kopenhaageni 
kriteeriumide tagamisel ning eelkõige 
õigusriigi põhimõtte täitmisel, inimõiguste 
austamisel ja turumajanduse toimimise 
täiustamisel; avaldab heameelt 
edusammude üle stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingu ratifitseerimisel ning 
nõuab, et ülejäänud ELi liikmesriigid 
ratifitseerimismenetluse viivitamata lõpule 
viiksid;

eeldusel, et Serbia võimud on täitnud 2011. 
aasta detsembri tippkohtumisel esitatud 
tingimused; kutsub Serbia võime üles 
kasutama seda ajavahemikku aktiivseks 
dialoogiks Prištinaga, et täielikult 
rakendada saavutatud kokkulepped ning 
leida võimalused Kosovo täielikuks 
osalemiseks piirkondlikus koostöös, kaasa 
arvatud kaubandus; on seisukohal, et kui 
komisjoni arvamuses esitatud esmaeesmärk 
on täidetud ja reformiprotsess jätkub, 
tuleks võimalikult peatselt alustada 
Serbiaga ühinemisläbirääkimisi, näidates 
sellega ELi pühendumist Serbia 
ühinemisväljavaadete edendamisele; 
tuletab meelde, et Serbia Euroopaga 
integreerumise protsessi edenemine sõltub 
edusammudest Kopenhaageni 
kriteeriumide tagamisel, eelkõige mis 
puudutab õigusriigi põhimõtete järgimist, 
inimõiguste austamist ja vähemuste kaitset
ning turumajanduse toimimise täiustamist; 
avaldab heameelt edusammude üle 
stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu 
ratifitseerimisel ning nõuab, et ülejäänud 
ELi liikmesriigid ratifitseerimismenetluse 
viivitamata lõpule viiksid;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et niipea kui on 
saavutatud märkimisväärset edu 
komisjoni arvamuses esitatud 
põhiprioriteetide täitmisel ja tingimusel et 
reformiprotsess jätkub, tuleks viivitamata 
alustada Serbiaga ühinemisläbirääkimisi, 
näidates sellega ELi kindlat toetust Serbia 
ühinemisväljavaadetele; tuletab meelde, et 
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kahepoolsed vaidlused iseenesest ei tohiks 
saada takistuseks edasiliikumisel 
ühinemise suunas ning et Serbia 
Euroopaga integreerumise protsessi 
edenemine sõltub edusammudest 
Kopenhaageni kriteeriumide tagamisel, 
eelkõige mis puudutab õigusriigi 
põhimõtete järgimist, inimõiguste 
austamist ja turumajanduse toimimise 
täiustamist;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. avaldab heameelt edusammude üle 
stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu 
ratifitseerimisel ning palub ülejäänud ELi 
liikmesriikidel viia ratifitseerimismenetlus 
viivitamata lõpule;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Takis Hadjigeorgiou

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, kui oluline on Prištinaga 
peetav dialoog, mis käivitati pärast 
Belgradi ja Priština vahelise kokkuleppe 
sõlmimist 2010. aasta septembris ÜRO 
Peaassambleel ja mida EL aitas 
vahendada; rõhutab, et mis tahes 
kokkulepe peab olema kooskõlas ÜRO 
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resolutsiooniga 1244/99 ja järgima 
rahvusvahelist õigust;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Göran Färm

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. märgib rahuloluga, et ühinemiseelse 
abi rahastamisvahend toimib Serbias 
hästi; julgustab nii valitsust kui ka ELi 
lihtsustama ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi haldusmenetlusi, et 
teha see väiksematele ja 
mittetsentraliseeritud abisaajatele 
kättesaadavamaks; rõhutab, et ELi 
finantsraamistiku eelseisva läbivaatamise 
käigus on vaja säilitada piisav 
ühinemiseelse abi tase;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Pervenche Berès

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. palub Serbia ametivõimudel tihedas 
koostöös kohalike ametiasutustega, kes 
vastutavad sotsiaalteenuste osutamise 
eest, välja arendada institutsiooniline ja 
õiguslik raamistik sotsiaalteenuste 
organisatsioonide tarvis, et paremini 
koordineerida teenuste ja abi osutamist 
ning kohandada see kohalike vajadustega 
ja kaasata võimalikke ja tegelikke 
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abisaajaid süsteemi ja selle väljundite 
kavandamisesse, järelevalvesse ja 
hindamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Pervenche Berès

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. palub Serbia ametivõimudel 
tugevdada kohalike omavalitsuste 
võimekust välja töötada kava hooldust 
vajavate inimeste vajaduste 
rahuldamiseks, et tagada sobiv tasakaal 
kohalike omavalitsuste ja 
institutsionaalselt pakutavate 
hooldusvormide vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Pervenche Berès

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. kutsub Serbiat ja komisjoni üles 
tagama, et struktuurireformid ja 
liberaliseerimine, mida viiakse läbi ELi 
liikmeks pürgimise raames, ei tooks kaasa 
töötingimuste, töö- ja ametiühinguõiguste 
kehvenemist;

Or. en



PE480.653v01-00 24/124 AM\890151ET.doc

ET

Muudatusettepanek 30
Pervenche Berès

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 d (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. nõuab, et Serbia ametivõimud 
võtaksid vastu seaduse, mis tagaks 
töötajate pensioni- ja 
sotsiaalkindlustusmaksete automaatse 
tasumise ning näeks ette selgelt 
määratletud karistused tööandjatele, kes 
rikuvad õigusnorme;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Pervenche Berès

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 e (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 e. kiidab heaks Serbia riikliku strateegia 
romade olukorra parandamiseks ning 
2009. aastal vastuvõetud sellekohase 
tegevuskava; kannustab Serbia 
ametivõime seda strateegiat ja 
tegevuskava ellu viima;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Pervenche Berès

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 f (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 f. väljendab heameelt 2009. aastal 
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Serbias vastu võetud 
diskrimineerimisvastase seaduse üle; teeb 
siiski ettepaneku rakendada seda seadust 
vastavalt ELi õigustikule, eriti mis 
puudutab kaudse diskrimineerimise 
määratlust;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Pervenche Berès

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 g (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 g. kutsub Serbiat üles jätkama ILO 
konventsioonide ratifitseerimist ja 
rakendamist, et tagada inimväärne töö ja 
sotsiaalkindlustus kõigile töötajatele;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. õnnitleb Serbiat kahe viimase EJRK 
poolt tagaotsitava isiku, Ratko Mladići ja 
Goran Hadžići kohtu ette toimetamise 
puhul; rõhutab, et nende vahistamine ei 
olnud ainult Serbia edasise ELiga 
integreerumise tingimus, vaid eelkõige 
samm endise Jugoslaavia 1990. aastate 
konfliktide ohvritele õigusemõistmise ja 
piirkonnas leppimise saavutamise poole; 
nõuab, et põhjalikult uuritaks nende 
isikute, eelkõige sõjaväelaste ja 
julgeolekuteenistuste liikmete tegevust, kes 

2. väljendab rahulolu, et Serbia on teinud 
koostööd kahe viimase EJRK poolt 
tagaotsitava isiku, Ratko Mladići ja Goran 
Hadžići kohtu ette toimetamiseks; rõhutab, 
et nende vahistamine ei olnud ainult Serbia 
edasise ELiga integreerumise tingimus, 
vaid eelkõige samm selles suunas, et endise 
Jugoslaavia 1990. aastate konfliktide 
ohvrite jaoks õiglus jalule seada ja
saavutada leppimine selles piirkonnas; 
nõuab, et põhjalikult uuritaks ja kohtu alla 
antaks isikud, kes eelkõige sõjaväe ja 
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osalesid tugivõrgustike käigushoidmises, 
mis võimaldasid tagaotsitavatel ennast nii 
kaua varjata, ning et need isikud antaks 
kohtu alla;

tsiviiljulgeolekuteenistuste ridades 
kuulusid tugivõrgustikku, mis aitas 
tagaotsitavatel ennast nii kaua varjata;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Marietta Giannakou

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. õnnitleb Serbiat kahe viimase EJRK 
poolt tagaotsitava isiku, Ratko Mladići ja 
Goran Hadžići kohtu ette toimetamise 
puhul; rõhutab, et nende vahistamine ei 
olnud ainult Serbia edasise ELiga 
integreerumise tingimus, vaid eelkõige 
samm endise Jugoslaavia 1990. aastate 
konfliktide ohvritele õigusemõistmise ja 
piirkonnas leppimise saavutamise poole; 
nõuab, et põhjalikult uuritaks nende 
isikute, eelkõige sõjaväelaste ja 
julgeolekuteenistuste liikmete tegevust, kes 
osalesid tugivõrgustike käigushoidmises, 
mis võimaldasid tagaotsitavatel ennast nii 
kaua varjata, ning et need isikud antaks 
kohtu alla;

2. õnnitleb Serbiat sel puhul, et saavutatud 
on täielikult rahuldav koostöö EJRKga
kahe viimase EJRK poolt tagaotsitava 
isiku, Ratko Mladići ja Goran Hadžići 
kohtu ette toimetamiseks; rõhutab, et 
nende vahistamine ei olnud ainult Serbia 
edasise ELiga integreerumise tingimus, 
vaid eelkõige samm selles suunas, et endise 
Jugoslaavia 1990. aastate konfliktide 
ohvrite jaoks õiglus jalule seada ja
saavutada leppimine selles piirkonnas; 
nõuab, et põhjalikult uuritaks ja kohtu alla 
antaks isikud, kes eelkõige sõjaväe ja 
tsiviiljulgeolekuteenistuste ridades 
kuulusid tugivõrgustikku, mis aitas 
tagaotsitavatel ennast nii kaua varjata;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. õnnitleb Serbiat kahe viimase EJRK 
poolt tagaotsitava isiku, Ratko Mladići ja 

2. õnnitleb Serbiat kahe viimase EJRK 
poolt tagaotsitava isiku, Ratko Mladići ja 
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Goran Hadžići kohtu ette toimetamise 
puhul; rõhutab, et nende vahistamine ei 
olnud ainult Serbia edasise ELiga 
integreerumise tingimus, vaid eelkõige 
samm endise Jugoslaavia 1990. aastate 
konfliktide ohvritele õigusemõistmise ja 
piirkonnas leppimise saavutamise poole; 
nõuab, et põhjalikult uuritaks nende 
isikute, eelkõige sõjaväelaste ja 
julgeolekuteenistuste liikmete tegevust, kes 
osalesid tugivõrgustike käigushoidmises, 
mis võimaldasid tagaotsitavatel ennast nii 
kaua varjata, ning et need isikud antaks 
kohtu alla;

Goran Hadžići kohtu ette toimetamise 
puhul, sellega on saavutatud täielikult 
rahuldaval tasemel koostöö EJRKga; 
rõhutab, et nende vahistamine ei olnud 
ainult Serbia edasise ELiga integreerumise 
tingimus, vaid eelkõige samm selles 
suunas, et endise Jugoslaavia 1990. aastate 
konfliktide ohvrite jaoks õiglus jalule seada 
ja saavutada leppimine selles piirkonnas; 
nõuab, et põhjalikult uuritaks ja kohtu alla 
antaks isikud, kes eelkõige sõjaväe ja 
tsiviiljulgeolekuteenistuste ridades 
kuulusid tugivõrgustikku, mis aitas 
tagaotsitavatel ennast nii kaua varjata;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. õnnitleb Serbiat kahe viimase EJRK 
poolt tagaotsitava isiku, Ratko Mladići ja 
Goran Hadžići kohtu ette toimetamise 
puhul; rõhutab, et nende vahistamine ei 
olnud ainult Serbia edasise ELiga 
integreerumise tingimus, vaid eelkõige 
samm endise Jugoslaavia 1990. aastate 
konfliktide ohvritele õigusemõistmise ja 
piirkonnas leppimise saavutamise poole; 
nõuab, et põhjalikult uuritaks nende 
isikute, eelkõige sõjaväelaste ja 
julgeolekuteenistuste liikmete tegevust, kes 
osalesid tugivõrgustike käigushoidmises, 
mis võimaldasid tagaotsitavatel ennast nii 
kaua varjata, ning et need isikud antaks 
kohtu alla;

2. õnnitleb Serbiat kahe viimase EJRK 
poolt tagaotsitava isiku, Ratko Mladići ja 
Goran Hadžići kohtu ette toimetamise 
puhul, sellega on saavutatud täielikult 
rahuldaval tasemel koostöö EJRKga; 
rõhutab, et nende vahistamine ei olnud 
ainult Serbia edasise ELiga integreerumise 
tingimus, vaid eelkõige samm selles 
suunas, et endise Jugoslaavia 1990. aastate 
konfliktide ohvrite jaoks õiglus jalule seada 
ja saavutada leppimine selles piirkonnas; 
nõuab, et põhjalikult uuritaks ja kohtu alla 
antaks isikud, kes eelkõige sõjaväe ja 
tsiviiljulgeolekuteenistuste ridades 
kuulusid tugivõrgustikku, mis aitas 
tagaotsitavatel ennast nii kaua varjata;

Or. en
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Muudatusettepanek 38
Eduard Kukan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. õnnitleb Serbiat kahe viimase EJRK 
poolt tagaotsitava isiku, Ratko Mladići ja 
Goran Hadžići kohtu ette toimetamise 
puhul; rõhutab, et nende vahistamine ei 
olnud ainult Serbia edasise ELiga 
integreerumise tingimus, vaid eelkõige 
samm endise Jugoslaavia 1990. aastate 
konfliktide ohvritele õigusemõistmise ja 
piirkonnas leppimise saavutamise poole; 
nõuab, et põhjalikult uuritaks nende 
isikute, eelkõige sõjaväelaste ja 
julgeolekuteenistuste liikmete tegevust, kes 
osalesid tugivõrgustike käigushoidmises, 
mis võimaldasid tagaotsitavatel ennast nii 
kaua varjata, ning et need isikud antaks 
kohtu alla;

2. õnnitleb Serbiat kahe viimase EJRK 
poolt tagaotsitava isiku, Ratko Mladići ja 
Goran Hadžići kohtu ette toimetamise 
puhul; rõhutab, et nende vahistamine ei 
olnud ainult Serbia edasise ELiga 
integreerumise tingimus, vaid eelkõige 
samm selles suunas, et endise Jugoslaavia 
1990. aastate konfliktide ohvrite jaoks 
õiglus jalule seada ja saavutada leppimine 
selles piirkonnas; nõuab, et jätkataks 
koostööd kriminaalkohtuga ning
põhjalikult uuritaks ja kohtu alla antaks 
isikud, kes eelkõige sõjaväe ja 
tsiviiljulgeolekuteenistuste ridades 
kuulusid tugivõrgustikku, mis aitas 
tagaotsitavatel ennast nii kaua varjata;

Or. en

Muudatusettepanek 39
György Schöpflin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. õnnitleb Serbiat kahe viimase EJRK 
poolt tagaotsitava isiku, Ratko Mladići ja 
Goran Hadžići kohtu ette toimetamise 
puhul; rõhutab, et nende vahistamine ei 
olnud ainult Serbia edasise ELiga 
integreerumise tingimus, vaid eelkõige 
samm endise Jugoslaavia 1990. aastate 
konfliktide ohvritele õigusemõistmise ja 
piirkonnas leppimise saavutamise poole; 
nõuab, et põhjalikult uuritaks nende 
isikute, eelkõige sõjaväelaste ja 

2. õnnitleb Serbiat kahe viimase EJRK 
poolt tagaotsitava isiku, Ratko Mladići ja 
Goran Hadžići kohtu ette toimetamise 
puhul; rõhutab, et nende vahistamine ei 
olnud ainult Serbia edasise ELiga 
integreerumise tingimus, vaid eelkõige 
samm selles suunas, et endise Jugoslaavia 
1990. aastate konfliktide ohvrite jaoks 
õiglus jalule seada ja saavutada leppimine 
selles piirkonnas; nõuab, et põhjalikult 
uuritaks ja kohtu alla antaks isikud, kes 
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julgeolekuteenistuste liikmete tegevust, kes 
osalesid tugivõrgustike käigushoidmises, 
mis võimaldasid tagaotsitavatel ennast nii 
kaua varjata, ning et need isikud antaks 
kohtu alla;

eelkõige sõjaväe ja 
tsiviiljulgeolekuteenistuste ridades 
kuulusid tugivõrgustikku, mis aitas 
tagaotsitavatel ennast nii kaua varjata;
kutsub Serbia valitsust üles panama aluse 
kindlale ja pidevale koostööle EJRKga;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. tunneb heameelt, et viimasel 
välisasjade nõukogul 23. detsembril 2012 
toimus positiivne muutus mõnede 
liikmesriikide seisukohas, mis puudutab 
Serbiale kandidaatriigi staatuse andmist 
märtsis toimuval järgmisel Euroopa 
Ülemkogu kohtumisel;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. tunneb tõsist muret Kosovo põhjaosas 
2011. aasta teisel poolel toimunud 
sündmuste, eelkõige juulis asetleidnud 
kokkupõrgete pärast, kordab, et piirkonna 
pingeid on võimalik lõplikult kõrvaldada 
ainult Prištinaga peetava dialoogi raames 
läbirääkimiste teel leitud lahenduste abil; 
seetõttu rõõmustab saavutatud kokkulepete 
üle ja kutsub Serbia valitsust üles neid 

3. tunneb tõsist muret Kosovo põhjaosas 
2011. aasta teisel poolel toimunud 
sündmuste, eelkõige juulis asetleidnud 
kokkupõrgete ja sellele järgnenud 
rünnakute pärast KFORi rahvusvaheliste 
jõudude vastu; mõistab säärase tegevuse 
hukka ja kordab, et piirkonna pinged on 
võimalik püsivalt kõrvaldada ainult 
Belgradi ja Priština dialoogi raames 
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täielikult ja viivitamata täitma; avaldab 
heameelt korrapärase kaubavoo üle, mida 
võimaldab tollitemplite tunnustamine, 
samuti esimeste 10 000 sünnitunnistuse 
koopia üle, mille Serbia võimud Euroopa 
Liidu õigusriigimissioonile (EULEX) 
lähetasid, ning liikumisvabaduse lepingu 
rakendamise alguse üle 26. detsembril 
2011, nähes selles esimesi samme 
lepingute rakendamise poole; tervitab 
president Tadići avaldusi, kus ta nõudis, et 
seni osaliselt kõrvaldatud barrikaadid 
täielikult maha võetaks; tuletab meelde, et 
inimeste, kaupade, mõtete ja kapitali vaba 
liikumine on ELi põhiväärtus, ning kutsub 
Serbia võime üles tagama järelejäänud 
barrikaadide lõplikku kõrvaldamist, et 
võimaldada vaba juurdepääsu 
piiriületuspunktidele; palub Serbia 
võimudel hõlbustada EULEXi koostööd 
Kosovo serblastega, et EULEX ja Kosovo 
julgeolekujõud (KFOR) saaksid oma 
volitused täielikult ellu viia;

läbirääkimiste teel leitud lahenduste abil; 
seetõttu rõõmustab seni saavutatud 
kokkulepete üle; võtab rahuloluga 
teadmiseks, et Serbia valitsus on taas 
konstruktiivselt osalemas selles dialoogis, 
nagu on näidanud integreeritud 
piirihalduse lepingu sõlmimine ja juba 
saavutatud kokkulepe Kosovo 
põhimõttelise osalemise kohta 
piirkondlikes foorumites; rõhutab, et ELi 
vahendatud lepingute täielik ja õigeaegne 
rakendamine on tähtis, ning avaldab 
heameelt korrapärase kaubavoo üle, mida 
võimaldab tollitemplite tunnustamine, 
samuti esimeste 10 000 sünnitunnistuse 
koopia üle, mille Serbia võimud on 
Euroopa Liidu õigusriigimissioonile 
(EULEX) üle andnud, ning 
liikumisvabaduse lepingu rakendamise 
alguse üle 26. detsembril 2011, nähes 
selles positiivseid samme vajalikus 
suunas; tervitab president Tadići avaldusi 
nõudmisega seni osaliselt kõrvaldatud 
barrikaadid täielikult maha võtta ning tema 
neljapunktilist kava Kosovo küsimuse 
püsivaks lahendamiseks; tuletab meelde, 
et inimeste, kaupade, mõtete ja kapitali 
vaba liikumine on ELi põhiväärtus, ning 
kutsub Serbia võime üles jätkuvalt toetama
järelejäänud barrikaadide lõplikku 
kõrvaldamist, et võimaldada vaba 
juurdepääs piiriületuspunktidele ning 
samal ajal hõlbustada EULEXi koostööd 
Kosovo serblastega, et EULEX ja KFOR 
saaksid oma mandaadi täielikult ellu viia;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. tunneb tõsist muret Kosovo põhjaosas 
2011. aasta teisel poolel toimunud 
sündmuste, eelkõige juulis asetleidnud 
kokkupõrgete pärast, kordab, et piirkonna 
pingeid on võimalik lõplikult kõrvaldada 
ainult Prištinaga peetava dialoogi raames 
läbirääkimiste teel leitud lahenduste abil; 
seetõttu rõõmustab saavutatud kokkulepete 
üle ja kutsub Serbia valitsust üles neid 
täielikult ja viivitamata täitma; avaldab 
heameelt korrapärase kaubavoo üle, mida 
võimaldab tollitemplite tunnustamine, 
samuti esimeste 10 000 sünnitunnistuse 
koopia üle, mille Serbia võimud Euroopa 
Liidu õigusriigimissioonile (EULEX) 
lähetasid, ning liikumisvabaduse lepingu 
rakendamise alguse üle 26. detsembril 
2011, nähes selles esimesi samme 
lepingute rakendamise poole; tervitab 
president Tadići avaldusi, kus ta nõudis, et 
seni osaliselt kõrvaldatud barrikaadid 
täielikult maha võetaks; tuletab meelde, et 
inimeste, kaupade, mõtete ja kapitali vaba 
liikumine on ELi põhiväärtus, ning kutsub 
Serbia võime üles tagama järelejäänud 
barrikaadide lõplikku kõrvaldamist, et 
võimaldada vaba juurdepääsu
piiriületuspunktidele; palub Serbia 
võimudel hõlbustada EULEXi koostööd 
Kosovo serblastega, et EULEX ja Kosovo 
julgeolekujõud (KFOR) saaksid oma 
volitused täielikult ellu viia;

3. tunneb tõsist muret Kosovo põhjaosas 
2011. aasta teisel poolel toimunud 
sündmuste, eelkõige juulis asetleidnud 
kokkupõrgete pärast; kordab, et piirkonna 
pingeid on võimalik lõplikult kõrvaldada 
ainult lahendustega, mis on saavutatud 
läbirääkimiste teel Prištinaga peetavas 
dialoogis, mis ei sisalda ega mõjuta 
Kosovo staatust iseseisva riigina; seetõttu 
rõõmustab saavutatud kokkulepete üle ja 
kutsub Serbia valitsust üles neid täielikult 
ja viivitamata täitma; avaldab heameelt 
korrapärase kaubavoo üle, mida võimaldab 
tollitemplite tunnustamine, samuti esimeste 
10 000 sünnitunnistuse koopia üle, mille 
Serbia võimud on Euroopa Liidu 
õigusriigimissioonile (EULEX) üle 
andnud, ning liikumisvabaduse lepingu 
rakendamise alguse üle 26. detsembril 
2011, nähes selles esimesi samme 
lepingute rakendamisel; tervitab president 
Tadići avaldusi nõudmisega seni osaliselt 
kõrvaldatud barrikaadid täielikult maha 
võtta; tuletab meelde, et inimeste, kaupade, 
mõtete ja kapitali vaba liikumine on ELi 
põhiväärtus, ning kutsub Serbia võime üles 
tagama järelejäänud barrikaadide lõplik 
kõrvaldamine, et piiriületuspunktidele 
oleks võimalik vabalt juurde pääseda ja 
neist vabalt läbi pääseda; palub Serbia 
võimudel hõlbustada EULEXi koostööd 
Kosovo serblastega, et EULEX ja KFOR 
saaksid oma mandaadi täielikult ellu viia, 
ning tuletab Serbia valitsusele meelde 
tema kohustust teha kõik, mis tema 
võimuses, et ära hoida vägivaldsed 
rünnakud Euroopa julgeolekujõududele 
selles piirkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Eduard Kukan



PE480.653v01-00 32/124 AM\890151ET.doc

ET

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. tunneb tõsist muret Kosovo põhjaosas 
2011. aasta teisel poolel toimunud 
sündmuste, eelkõige juulis asetleidnud 
kokkupõrgete pärast, kordab, et piirkonna 
pingeid on võimalik lõplikult kõrvaldada 
ainult Prištinaga peetava dialoogi raames 
läbirääkimiste teel leitud lahenduste abil; 
seetõttu rõõmustab saavutatud kokkulepete 
üle ja kutsub Serbia valitsust üles neid 
täielikult ja viivitamata täitma; avaldab 
heameelt korrapärase kaubavoo üle, mida 
võimaldab tollitemplite tunnustamine, 
samuti esimeste 10 000 sünnitunnistuse 
koopia üle, mille Serbia võimud Euroopa 
Liidu õigusriigimissioonile (EULEX) 
lähetasid, ning liikumisvabaduse lepingu 
rakendamise alguse üle 26. detsembril 
2011, nähes selles esimesi samme 
lepingute rakendamise poole; tervitab 
president Tadići avaldusi, kus ta nõudis, et 
seni osaliselt kõrvaldatud barrikaadid 
täielikult maha võetaks; tuletab meelde, et 
inimeste, kaupade, mõtete ja kapitali vaba 
liikumine on ELi põhiväärtus, ning kutsub 
Serbia võime üles tagama järelejäänud 
barrikaadide lõplikku kõrvaldamist, et 
võimaldada vaba juurdepääsu 
piiriületuspunktidele; palub Serbia 
võimudel hõlbustada EULEXi koostööd 
Kosovo serblastega, et EULEX ja Kosovo 
julgeolekujõud (KFOR) saaksid oma 
volitused täielikult ellu viia;

3. tunneb tõsist muret Kosovo põhjaosas 
2011. aasta teisel poolel toimunud 
sündmuste, eelkõige juulis asetleidnud 
kokkupõrgete pärast, kordab, et piirkonna 
pingeid on võimalik lõplikult kõrvaldada 
ainult jätkuvate poliitiliste pingutuste 
tulemusel ning Prištinaga peetava dialoogi 
raames läbirääkimiste teel leitud 
lahenduste abil; seetõttu rõõmustab 
saavutatud kokkulepete üle ja kutsub 
Serbia valitsust üles neid täielikult ja 
viivitamata täitma; avaldab heameelt 
korrapärase kaubavoo üle, mida võimaldab 
tollitemplite tunnustamine, samuti esimeste 
10 000 sünnitunnistuse koopia üle, mille 
Serbia võimud on Euroopa Liidu 
õigusriigimissioonile (EULEX) üle 
andnud, ning liikumisvabaduse lepingu 
rakendamise alguse üle 26. detsembril 
2011, nähes selles esimesi samme 
lepingute rakendamisel; tervitab president 
Tadići avaldusi nõudmisega seni osaliselt 
kõrvaldatud barrikaadid täielikult maha 
võtta; tuletab meelde, et inimeste, kaupade, 
mõtete ja kapitali vaba liikumine on ELi 
põhiväärtus, ning kutsub Serbia võime üles 
jätkuvalt toetama ja hõlbustama
järelejäänud barrikaadide lõplikku 
kõrvaldamist, et võimaldada vaba 
juurdepääsu piiriületuspunktidele; palub 
Serbia võimudel hõlbustada EULEXi 
koostööd Kosovo serblastega, et EULEX ja 
KFOR saaksid oma mandaadi täielikult 
ellu viia;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Kristian Vigenin
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. tunneb tõsist muret Kosovo põhjaosas 
2011. aasta teisel poolel toimunud 
sündmuste, eelkõige juulis asetleidnud 
kokkupõrgete pärast, kordab, et piirkonna 
pingeid on võimalik lõplikult kõrvaldada 
ainult Prištinaga peetava dialoogi raames 
läbirääkimiste teel leitud lahenduste abil; 
seetõttu rõõmustab saavutatud kokkulepete 
üle ja kutsub Serbia valitsust üles neid 
täielikult ja viivitamata täitma; avaldab 
heameelt korrapärase kaubavoo üle, mida 
võimaldab tollitemplite tunnustamine, 
samuti esimeste 10 000 sünnitunnistuse 
koopia üle, mille Serbia võimud Euroopa 
Liidu õigusriigimissioonile (EULEX) 
lähetasid, ning liikumisvabaduse lepingu 
rakendamise alguse üle 26. detsembril 
2011, nähes selles esimesi samme 
lepingute rakendamise poole; tervitab 
president Tadići avaldusi, kus ta nõudis, et 
seni osaliselt kõrvaldatud barrikaadid 
täielikult maha võetaks; tuletab meelde, et 
inimeste, kaupade, mõtete ja kapitali vaba 
liikumine on ELi põhiväärtus, ning kutsub 
Serbia võime üles tagama järelejäänud 
barrikaadide lõplikku kõrvaldamist, et 
võimaldada vaba juurdepääsu 
piiriületuspunktidele; palub Serbia 
võimudel hõlbustada EULEXi koostööd 
Kosovo serblastega, et EULEX ja Kosovo 
julgeolekujõud (KFOR) saaksid oma 
volitused täielikult ellu viia;

3. tunneb tõsist muret Kosovo põhjaosas 
2011. aasta teisel poolel toimunud 
sündmuste, eelkõige juulis asetleidnud 
kokkupõrgete pärast, kordab, et piirkonna 
pingeid on võimalik lõplikult kõrvaldada 
ainult Prištinaga peetava dialoogi raames 
läbirääkimiste teel saavutatud
pragmaatiliste ja püsivate lahenduste abil; 
seetõttu rõõmustab saavutatud kokkulepete 
üle ja kutsub Serbia valitsust üles neid 
täielikult ja viivitamata täitma; avaldab 
heameelt korrapärase kaubavoo üle, mida 
võimaldab tollitemplite tunnustamine, 
samuti esimeste 10 000 sünnitunnistuse 
koopia üle, mille Serbia võimud on 
Euroopa Liidu õigusriigimissioonile 
(EULEX) üle andnud, ning 
liikumisvabaduse lepingu rakendamise 
alguse üle 26. detsembril 2011, nähes 
selles esimesi samme lepingute 
rakendamisel; tervitab president Tadići 
avaldusi nõudmisega seni osaliselt 
kõrvaldatud barrikaadid täielikult maha 
võtta; tuletab meelde, et inimeste, kaupade, 
mõtete, teenuste ja kapitali vaba liikumine 
on ELi põhiväärtus, ning kutsub Serbia 
võime üles tagama järelejäänud 
barrikaadide lõplik kõrvaldamine, et
võimaldada vaba juurdepääs 
piiriületuspunktidele; palub Serbia 
võimudel hõlbustada EULEXi koostööd 
Kosovo serblastega, et EULEX ja KFOR 
saaksid oma mandaadi täielikult ellu viia;

Or. en

Muudatusettepanek 45
György Schöpflin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3
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3. tunneb tõsist muret Kosovo põhjaosas 
2011. aasta teisel poolel toimunud 
sündmuste, eelkõige juulis asetleidnud 
kokkupõrgete pärast, kordab, et piirkonna 
pingeid on võimalik lõplikult kõrvaldada 
ainult Prištinaga peetava dialoogi raames 
läbirääkimiste teel leitud lahenduste abil; 
seetõttu rõõmustab saavutatud kokkulepete 
üle ja kutsub Serbia valitsust üles neid 
täielikult ja viivitamata täitma; avaldab 
heameelt korrapärase kaubavoo üle, mida 
võimaldab tollitemplite tunnustamine, 
samuti esimeste 10 000 sünnitunnistuse 
koopia üle, mille Serbia võimud Euroopa 
Liidu õigusriigimissioonile (EULEX) 
lähetasid, ning liikumisvabaduse lepingu 
rakendamise alguse üle 26. detsembril 
2011, nähes selles esimesi samme 
lepingute rakendamise poole; tervitab 
president Tadići avaldusi, kus ta nõudis, et 
seni osaliselt kõrvaldatud barrikaadid 
täielikult maha võetaks; tuletab meelde, et 
inimeste, kaupade, mõtete ja kapitali vaba 
liikumine on ELi põhiväärtus, ning kutsub 
Serbia võime üles tagama järelejäänud 
barrikaadide lõplikku kõrvaldamist, et 
võimaldada vaba juurdepääsu 
piiriületuspunktidele; palub Serbia 
võimudel hõlbustada EULEXi koostööd 
Kosovo serblastega, et EULEX ja Kosovo 
julgeolekujõud (KFOR) saaksid oma 
volitused täielikult ellu viia;

3. tunneb tõsist muret Kosovo põhjaosas 
2011. aasta teisel poolel toimunud 
sündmuste, eelkõige juulis asetleidnud 
kokkupõrgete pärast, kordab, et piirkonna 
pingeid on võimalik lõplikult kõrvaldada 
ainult Prištinaga peetava dialoogi raames 
läbirääkimiste teel leitud lahenduste abil, 
ning tuletab meelde, kuivõrd olulised on 
enamuse ja vähemuse vahelised stabiilsed 
suhted, mis põhinevad vastastikusel 
austusel; seetõttu rõõmustab saavutatud 
kokkulepete üle ja kutsub Serbia valitsust 
üles neid täielikult ja viivitamata täitma; 
avaldab heameelt korrapärase kaubavoo 
üle, mida võimaldab tollitemplite 
tunnustamine, samuti esimeste 10 000 
sünnitunnistuse koopia üle, mille Serbia 
võimud on Euroopa Liidu 
õigusriigimissioonile (EULEX) üle 
andnud, ning liikumisvabaduse lepingu 
rakendamise alguse üle 26. detsembril 
2011, nähes selles esimesi samme 
lepingute rakendamisel; tervitab president 
Tadići avaldusi nõudmisega seni osaliselt 
kõrvaldatud barrikaadid täielikult maha 
võtta; tuletab meelde, et inimeste, kaupade, 
mõtete ja kapitali vaba liikumine on ELi
põhiväärtus, ning kutsub Serbia võime üles 
ergutama järelejäänud barrikaadide 
lõplikku kõrvaldamist, et võimaldada vaba 
juurdepääsu piiriületuspunktidele; palub 
Serbia võimudel hõlbustada EULEXi 
koostööd Kosovo serblastega, et EULEX ja 
KFOR saaksid oma mandaadi täielikult 
ellu viia;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Marietta Giannakou

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3



AM\890151ET.doc 35/124 PE480.653v01-00

ET

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. tunneb tõsist muret Kosovo põhjaosas 
2011. aasta teisel poolel toimunud 
sündmuste, eelkõige juulis asetleidnud 
kokkupõrgete pärast, kordab, et piirkonna 
pingeid on võimalik lõplikult kõrvaldada 
ainult Prištinaga peetava dialoogi raames 
läbirääkimiste teel leitud lahenduste abil; 
seetõttu rõõmustab saavutatud kokkulepete 
üle ja kutsub Serbia valitsust üles neid 
täielikult ja viivitamata täitma; avaldab 
heameelt korrapärase kaubavoo üle, mida 
võimaldab tollitemplite tunnustamine, 
samuti esimeste 10 000 sünnitunnistuse 
koopia üle, mille Serbia võimud Euroopa 
Liidu õigusriigimissioonile (EULEX) 
lähetasid, ning liikumisvabaduse lepingu 
rakendamise alguse üle 26. detsembril 
2011, nähes selles esimesi samme 
lepingute rakendamise poole; tervitab 
president Tadići avaldusi, kus ta nõudis, et 
seni osaliselt kõrvaldatud barrikaadid 
täielikult maha võetaks; tuletab meelde, et 
inimeste, kaupade, mõtete ja kapitali vaba 
liikumine on ELi põhiväärtus, ning kutsub 
Serbia võime üles tagama järelejäänud 
barrikaadide lõplikku kõrvaldamist, et 
võimaldada vaba juurdepääsu 
piiriületuspunktidele; palub Serbia 
võimudel hõlbustada EULEXi koostööd 
Kosovo serblastega, et EULEX ja Kosovo 
julgeolekujõud (KFOR) saaksid oma 
volitused täielikult ellu viia;

3. tunneb tõsist muret Kosovo põhjaosas 
2011. aasta teisel poolel toimunud 
sündmuste, eelkõige juulis asetleidnud 
kokkupõrgete pärast; kordab, et piirkonna 
pingeid on võimalik lõplikult kõrvaldada 
ainult Prištinaga peetava dialoogi raames 
läbirääkimiste teel leitud lahenduste abil; 
seetõttu rõõmustab saavutatud kokkulepete 
üle ja kutsub Serbia valitsust üles asuma 
neid heas usus ja viivitamata täitma; 
avaldab heameelt korrapärase kaubavoo 
üle, mida võimaldab tollitemplite 
tunnustamine, samuti esimeste 10 000 
sünnitunnistuse koopia üle, mille Serbia 
võimud on Euroopa Liidu 
õigusriigimissioonile (EULEX) üle 
andnud, ning liikumisvabaduse lepingu 
rakendamise alguse üle 26. detsembril 
2011, nähes selles esimesi samme 
lepingute rakendamisel; tervitab president 
Tadići avaldusi nõudmisega seni osaliselt 
kõrvaldatud barrikaadid täielikult maha 
võtta; tuletab meelde, et inimeste, kaupade, 
mõtete ja kapitali vaba liikumine on ELi 
põhiväärtus, ning kutsub Serbia võime üles 
tagama järelejäänud barrikaadide lõplikku 
kõrvaldamist, et võimaldada vaba 
juurdepääsu piiriületuspunktidele; palub 
Serbia võimudel hõlbustada EULEXi 
koostööd Kosovo serblastega, et EULEX ja 
KFOR saaksid oma mandaadi täielikult 
ellu viia;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. tunneb tõsist muret Kosovo põhjaosas 
2011. aasta teisel poolel toimunud 
sündmuste, eelkõige juulis asetleidnud 
kokkupõrgete pärast, kordab, et piirkonna 
pingeid on võimalik lõplikult kõrvaldada 
ainult Prištinaga peetava dialoogi raames 
läbirääkimiste teel leitud lahenduste abil; 
seetõttu rõõmustab saavutatud kokkulepete 
üle ja kutsub Serbia valitsust üles neid 
täielikult ja viivitamata täitma; avaldab 
heameelt korrapärase kaubavoo üle, mida 
võimaldab tollitemplite tunnustamine, 
samuti esimeste 10 000 sünnitunnistuse 
koopia üle, mille Serbia võimud Euroopa
Liidu õigusriigimissioonile (EULEX) 
lähetasid, ning liikumisvabaduse lepingu 
rakendamise alguse üle 26. detsembril 
2011, nähes selles esimesi samme 
lepingute rakendamise poole; tervitab 
president Tadići avaldusi, kus ta nõudis, et 
seni osaliselt kõrvaldatud barrikaadid 
täielikult maha võetaks; tuletab meelde, et 
inimeste, kaupade, mõtete ja kapitali vaba 
liikumine on ELi põhiväärtus, ning kutsub 
Serbia võime üles tagama järelejäänud 
barrikaadide lõplikku kõrvaldamist, et 
võimaldada vaba juurdepääsu 
piiriületuspunktidele; palub Serbia 
võimudel hõlbustada EULEXi koostööd 
Kosovo serblastega, et EULEX ja Kosovo 
julgeolekujõud (KFOR) saaksid oma 
volitused täielikult ellu viia;

3. tunneb tõsist muret Kosovo põhjaosas 
2011. aasta teisel poolel toimunud 
sündmuste, eelkõige juulis asetleidnud 
kokkupõrgete pärast; kordab, et piirkonna 
pingeid on võimalik lõplikult kõrvaldada 
ainult Prištinaga peetava dialoogi raames 
läbirääkimiste teel leitud lahenduste abil; 
seetõttu rõõmustab saavutatud kokkulepete 
üle ja kutsub Serbia valitsust üles neid 
täielikult ja viivitamata täitma; rõhutab, et 
Kosovo peab osalema piirkonna 
stabiilsust ja arengut käsitlevates 
piirkondlikes foorumites; avaldab 
heameelt korrapärase kaubavoo üle, mida 
võimaldab tollitemplite tunnustamine, 
samuti esimeste 10 000 sünnitunnistuse 
koopia üle, mille Serbia võimud on 
Euroopa Liidu õigusriigimissioonile 
(EULEX) üle andnud, ning 
liikumisvabaduse lepingu rakendamise 
alguse üle 26. detsembril 2011, nähes 
selles esimesi samme lepingute 
rakendamisel; tervitab president Tadići 
avaldusi nõudmisega seni osaliselt 
kõrvaldatud barrikaadid täielikult maha 
võtta; kutsub poliitilisi liidreid üles 
konstruktiivsele lähenemisele, et mitte 
seada ohtu saavutatud kokkulepete 
täitmist ning käimasolevaid läbirääkimisi 
Serbia ja Kosovo vahel; tuletab meelde, et 
inimeste, kaupade, mõtete ja kapitali vaba 
liikumine on ELi põhiväärtus, ning kutsub 
Serbia võime üles tagama järelejäänud 
barrikaadide lõplik kõrvaldamine, et 
võimaldada vaba juurdepääs 
piiriületuspunktidele; palub Serbia 
võimudel hõlbustada EULEXi koostööd 
Kosovo serblastega, et EULEX ja KFOR 
saaksid oma mandaadi täielikult ellu viia;

Or. en



AM\890151ET.doc 37/124 PE480.653v01-00

ET

Muudatusettepanek 48
Jelko Kacin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. tunneb tõsist muret Kosovo põhjaosas 
2011. aasta teisel poolel toimunud 
sündmuste, eelkõige juulis asetleidnud 
kokkupõrgete pärast, kordab, et piirkonna 
pingeid on võimalik lõplikult kõrvaldada 
ainult Prištinaga peetava dialoogi raames 
läbirääkimiste teel leitud lahenduste abil; 
seetõttu rõõmustab saavutatud kokkulepete 
üle ja kutsub Serbia valitsust üles neid 
täielikult ja viivitamata täitma; avaldab 
heameelt korrapärase kaubavoo üle, mida 
võimaldab tollitemplite tunnustamine, 
samuti esimeste 10 000 sünnitunnistuse 
koopia üle, mille Serbia võimud Euroopa 
Liidu õigusriigimissioonile (EULEX) 
lähetasid, ning liikumisvabaduse lepingu 
rakendamise alguse üle 26. detsembril 
2011, nähes selles esimesi samme 
lepingute rakendamise poole; tervitab 
president Tadići avaldusi, kus ta nõudis, et 
seni osaliselt kõrvaldatud barrikaadid 
täielikult maha võetaks; tuletab meelde, et 
inimeste, kaupade, mõtete ja kapitali vaba 
liikumine on ELi põhiväärtus, ning kutsub 
Serbia võime üles tagama järelejäänud 
barrikaadide lõplikku kõrvaldamist, et 
võimaldada vaba juurdepääsu 
piiriületuspunktidele; palub Serbia 
võimudel hõlbustada EULEXi koostööd 
Kosovo serblastega, et EULEX ja Kosovo 
julgeolekujõud (KFOR) saaksid oma 
volitused täielikult ellu viia;

3. tunneb tõsist muret Kosovo põhjaosas 
2011. aasta teisel poolel toimunud 
sündmuste, eelkõige juulis asetleidnud 
kokkupõrgete pärast; kordab, et piirkonna 
pingeid on võimalik lõplikult kõrvaldada 
ainult Prištinaga peetava dialoogi raames 
läbirääkimiste teel leitud lahenduste abil; 
seetõttu rõõmustab saavutatud kokkulepete 
üle ja kutsub Serbia valitsust üles neid 
täielikult ja viivitamata täitma; avaldab 
heameelt korrapärase kaubavoo üle, mida 
võimaldab tollitemplite tunnustamine, 
samuti selle üle, et Euroopa Liidu 
õigusriigimissioonile (EULEX) on üle 
antud esimene osa 10 000–15 000 
rahvastikuregistri kandest, mis Serbia 
ametivõimud olid Kosovost ära viinud, 
ning liikumisvabaduse lepingu 
rakendamise alguse üle 26. detsembril 
2011, nähes selles esimesi samme 
lepingute rakendamisel; tervitab president 
Tadići avaldusi nõudmisega seni osaliselt 
kõrvaldatud barrikaadid täielikult maha 
võtta; tuletab meelde, et inimeste, kaupade, 
mõtete ja kapitali vaba liikumine on ELi 
põhiväärtus, ning kutsub Serbia võime üles 
tagama järelejäänud barrikaadide lõplik 
kõrvaldamine, et võimaldada vaba 
juurdepääs piiriületuspunktidele; palub 
Serbia võimudel hõlbustada EULEXi 
koostööd Kosovo serblastega, et EULEX ja 
KFOR saaksid oma mandaadi täielikult 
ellu viia;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Pino Arlacchi
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. tunneb tõsist muret Kosovo põhjaosas
2011. aasta teisel poolel toimunud 
sündmuste, eelkõige juulis asetleidnud 
kokkupõrgete pärast, kordab, et piirkonna 
pingeid on võimalik lõplikult kõrvaldada 
ainult Prištinaga peetava dialoogi raames 
läbirääkimiste teel leitud lahenduste abil; 
seetõttu rõõmustab saavutatud kokkulepete 
üle ja kutsub Serbia valitsust üles neid 
täielikult ja viivitamata täitma; avaldab 
heameelt korrapärase kaubavoo üle, mida 
võimaldab tollitemplite tunnustamine, 
samuti esimeste 10 000 sünnitunnistuse 
koopia üle, mille Serbia võimud Euroopa 
Liidu õigusriigimissioonile (EULEX) 
lähetasid, ning liikumisvabaduse lepingu 
rakendamise alguse üle 26. detsembril 
2011, nähes selles esimesi samme 
lepingute rakendamise poole; tervitab 
president Tadići avaldusi, kus ta nõudis, et 
seni osaliselt kõrvaldatud barrikaadid 
täielikult maha võetaks; tuletab meelde, et 
inimeste, kaupade, mõtete ja kapitali vaba 
liikumine on ELi põhiväärtus, ning kutsub 
Serbia võime üles tagama järelejäänud 
barrikaadide lõplikku kõrvaldamist, et 
võimaldada vaba juurdepääsu 
piiriületuspunktidele; palub Serbia 
võimudel hõlbustada EULEXi koostööd 
Kosovo serblastega, et EULEX ja Kosovo 
julgeolekujõud (KFOR) saaksid oma 
volitused täielikult ellu viia;

3. tunneb tõsist muret Kosovo põhjaosas 
2011. aasta teisel poolel toimunud 
sündmuste, eelkõige juulis asetleidnud 
kokkupõrgete pärast; kordab, et piirkonna 
pingeid on võimalik lõplikult kõrvaldada 
ainult Prištinaga peetava dialoogi raames 
läbirääkimiste teel leitud lahenduste abil; 
seetõttu rõõmustab saavutatud kokkulepete 
üle ja kutsub Serbia valitsust üles neid 
täielikult ja viivitamata täitma; avaldab 
heameelt korrapärase kaubavoo üle, mida 
võimaldab tollitemplite tunnustamine, 
samuti esimeste 10 000 sünnitunnistuse 
koopia üle, mille Serbia võimud on 
Euroopa Liidu õigusriigimissioonile 
(EULEX) üle andnud, ning 
liikumisvabaduse lepingu rakendamise 
alguse üle 26. detsembril 2011, nähes 
selles esimesi samme lepingute 
rakendamisel; tervitab president Tadići 
avaldusi nõudmisega seni osaliselt 
kõrvaldatud barrikaadid täielikult maha
võtta; tuletab meelde, et inimeste, kaupade, 
mõtete ja kapitali vaba liikumine on ELi 
põhiväärtus, ning kutsub Serbia võime üles 
tagama järelejäänud barrikaadide lõplik 
kõrvaldamine, et võimaldada vaba 
juurdepääs piiriületuspunktidele;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. võtab teadmiseks Serbia 
asepeaministri ja siseministri Ivica Dačići 
avaldused, milles ta on väitnud, et Kosovo 
iseseisvuse tunnustamine Serbia poolt ja 
ELiga ühinemine ei ole ühitatavad;

Or. it

Muudatusettepanek 51
Maria Eleni Koppa, Pino Arlacchi

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. tunneb heameelt kinnituse üle, et 
Belgradi ja Priština vahel peab jätkuma 
dialoog mõlema maa elutingimuste 
parandamise teemal, ning rõhutab selle 
protsessi tähtsust laiema piirkondliku 
koostöö, stabiilsuse ja ühinemisprotsessi 
jätkumise jaoks;

4. tunneb heameelt kinnituse üle, et 
Belgradi ja Priština vahel peab jätkuma 
dialoog, et parandada kõigi inimeste 
elutingimusi piirkonnas, ning rõhutab, et 
tähtis on korralikult uurida 
vägivallajuhtumeid, eriti seoses KFORi 
rahvusvaheliste jõududega;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Marietta Giannakou

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. tunneb heameelt kinnituse üle, et 
Belgradi ja Priština vahel peab jätkuma 
dialoog mõlema maa elutingimuste 
parandamise teemal, ning rõhutab selle 
protsessi tähtsust laiema piirkondliku 
koostöö, stabiilsuse ja ühinemisprotsessi 
jätkumise jaoks;

4. tunneb heameelt kinnituse üle, et 
Belgradi ja Priština vahel peab jätkuma 
dialoog parandamaks inimeste elutingimusi 
piirkonnas, ning rõhutab selle protsessi 
tähtsust laiema piirkondliku koostöö, 
stabiilsuse ja ühinemisprotsessi jätkumise 
jaoks;
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Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. tunneb heameelt kinnituse üle, et 
Belgradi ja Priština vahel peab jätkuma 
dialoog mõlema maa elutingimuste 
parandamise teemal, ning rõhutab selle 
protsessi tähtsust laiema piirkondliku 
koostöö, stabiilsuse ja ühinemisprotsessi 
jätkumise jaoks;

4. tunneb heameelt kinnituse üle, et 
Belgradi ja Priština vahel peab jätkuma 
dialoog parandamaks inimeste
elutingimusi, ning rõhutab selle protsessi 
tähtsust laiema piirkondliku koostöö, 
stabiilsuse ja ühinemisprotsessi jätkumise 
jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Nikolaos Salavrakos

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. tunneb heameelt kinnituse üle, et 
Belgradi ja Priština vahel peab jätkuma 
dialoog mõlema maa elutingimuste 
parandamise teemal, ning rõhutab selle 
protsessi tähtsust laiema piirkondliku 
koostöö, stabiilsuse ja ühinemisprotsessi 
jätkumise jaoks;

4. tunneb heameelt kinnituse üle, et 
Belgradi ja Priština vahel peab jätkuma 
dialoog parandamaks inimeste elutingimusi 
nii Serbias kui ka Kosovos, ning rõhutab 
selle protsessi tähtsust laiema piirkondliku 
koostöö, stabiilsuse ja ühinemisprotsessi 
jätkumise jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. tunneb heameelt kinnituse üle, et 
Belgradi ja Priština vahel peab jätkuma 
dialoog mõlema maa elutingimuste 
parandamise teemal, ning rõhutab selle 
protsessi tähtsust laiema piirkondliku 
koostöö, stabiilsuse ja ühinemisprotsessi 
jätkumise jaoks;

4. tunneb heameelt kinnituse üle, et 
Belgradi ja Priština vahel peab jätkuma 
dialoog selles piirkonnas elutingimuste 
parandamise teemal, ning rõhutab selle 
protsessi tähtsust laiema piirkondliku 
koostöö, stabiilsuse ja ühinemisprotsessi 
jätkumise jaoks;

Or. el

Muudatusettepanek 56
Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. tunneb heameelt kinnituse üle, et 
Belgradi ja Priština vahel peab jätkuma 
dialoog mõlema maa elutingimuste 
parandamise teemal, ning rõhutab selle 
protsessi tähtsust laiema piirkondliku 
koostöö, stabiilsuse ja ühinemisprotsessi 
jätkumise jaoks;

4. tunneb heameelt kinnituse üle, et 
Belgradi ja Priština vahel peab jätkuma 
dialoog mõlema maa elutingimuste 
parandamise teemal;

Or. de

Muudatusettepanek 57
Eduard Kukan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. tunneb heameelt kinnituse üle, et 
Belgradi ja Priština vahel peab jätkuma 
dialoog mõlema maa elutingimuste 

4. tunneb heameelt kinnituse üle, et 
Belgradi ja Priština vahel peab jätkuma 
dialoog parandamaks inimeste elutingimusi 
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parandamise teemal, ning rõhutab selle 
protsessi tähtsust laiema piirkondliku 
koostöö, stabiilsuse ja ühinemisprotsessi 
jätkumise jaoks;

mõlemas riigis, ning rõhutab selle protsessi 
tähtsust laiema piirkondliku koostöö, 
stabiilsuse ja ühinemisprotsessi jätkumise 
jaoks; kutsub Belgradi ja Prištinat üles 
pidama heas usus läbirääkimisi ja 
jätkama kokkulepete täitmist;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Doris Pack

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. tunneb heameelt kinnituse üle, et 
Belgradi ja Priština vahel peab jätkuma 
dialoog mõlema maa elutingimuste 
parandamise teemal, ning rõhutab selle 
protsessi tähtsust laiema piirkondliku 
koostöö, stabiilsuse ja ühinemisprotsessi 
jätkumise jaoks;

4. tunneb heameelt kinnituse üle, et 
Belgradi ja Priština vahel peab jätkuma 
dialoog parandamaks inimeste elutingimusi 
mõlemas riigis, ning rõhutab selle protsessi 
tähtsust laiema piirkondliku koostöö, 
stabiilsuse ja ühinemisprotsessi jätkumise 
jaoks; nõuab seepärast tungivalt 
saavutatud tulemuste võimalikult kiiret 
rakendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 59
György Schöpflin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. tunneb heameelt kinnituse üle, et 
Belgradi ja Priština vahel peab jätkuma 
dialoog mõlema maa elutingimuste 
parandamise teemal, ning rõhutab selle 
protsessi tähtsust laiema piirkondliku 
koostöö, stabiilsuse ja ühinemisprotsessi 
jätkumise jaoks;

4. tunneb heameelt kinnituse üle, et 
Belgradi ja Priština vahel peab jätkuma 
dialoog mõlema maa elutingimuste 
parandamise teemal, ning rõhutab selle 
protsessi tähtsust laiema piirkondliku 
koostöö, stabiilsuse ja ühinemisprotsessi 
jätkumise jaoks; tuletab siiski meelde, et 
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igasuguse koostöö keskne siht peaks 
olema paralleelstruktuuride kaotamine 
Kosovos;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Ivo Vajgl

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. tunneb rõõmu sellest, et Serbia 
kodanikel on alates 2009. aasta detsembrist 
võimalik reisida Schengeni piirkonda ilma 
viisata – võimalus, mida Euroopa 
Parlament on kindlalt pooldanud; toetab 
täielikult seda viisavaba korra laiendamist, 
kuid tunneb samas muret 
varjupaigataotlejate suurenenud arvu pärast 
mõnedes ELi liikmesriikides; palub 
ametiasutustel kahekordse hoolega 
ühiskonnale selgitada niisuguste taotluste 
vastuvõetamatust ning nn 
varjupaigareiside korraldajad kindlaks teha 
ja kohtu alla anda; kutsub ELi liikmesriike 
üles toetama Serbia võitlust alusetult 
varjupaiga taotlejate edasitoimetamisega 
seotud organiseeritud kuritegevuse vastu;

5. tunneb rõõmu sellest, et Serbia 
kodanikel on alates 2009. aasta detsembrist 
võimalik reisida Schengeni piirkonda ilma 
viisata – võimalus, mida Euroopa 
Parlament on kindlalt pooldanud; toetab 
täielikult seda viisavaba korra laiendamist, 
kuid tunneb samas muret 
varjupaigataotlejate suurenenud arvu pärast 
mõnedes ELi liikmesriikides; märgib, et 
absoluutne enamik varjupaigataotlejaid 
kuulub rahvusvähemuste hulka; rõhutab, 
et emigreerimisele tegelike alternatiivide 
pakkumiseks peab Serbia aktiivselt 
tegelema elanikkonna selle osa 
probleemidega, edendama ja hõlbustama 
nende ühiskonda integreerimist ning 
parandama nende elutingimusi; palub 
ametiasutustel kahekordse hoolega 
ühiskonnale selgitada varjupaigataotluste 
tagajärgi ning nn varjupaigareiside 
korraldajad kindlaks teha ja kohtu alla 
anda; kutsub ELi liikmesriike üles toetama 
Serbia võitlust alusetult varjupaiga 
taotlejate edasitoimetamisega seotud 
organiseeritud kuritegevuse vastu; lisaks 
märgib, et Serbia muutub üha enam 
varjupaigataotlejaid vastu võtvaks riigiks 
ja peab seetõttu varjupaigataotlusi 
tõhusamalt haldama;

Or. en
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Muudatusettepanek 61
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. tunneb rõõmu sellest, et Serbia 
kodanikel on alates 2009. aasta detsembrist 
võimalik reisida Schengeni piirkonda ilma 
viisata – võimalus, mida Euroopa 
Parlament on kindlalt pooldanud; toetab 
täielikult seda viisavaba korra laiendamist, 
kuid tunneb samas muret 
varjupaigataotlejate suurenenud arvu pärast 
mõnedes ELi liikmesriikides; palub 
ametiasutustel kahekordse hoolega 
ühiskonnale selgitada niisuguste taotluste 
vastuvõetamatust ning nn varjupaigareiside 
korraldajad kindlaks teha ja kohtu alla 
anda; kutsub ELi liikmesriike üles toetama 
Serbia võitlust alusetult varjupaiga 
taotlejate edasitoimetamisega seotud 
organiseeritud kuritegevuse vastu;

5. tunneb rõõmu sellest, et Serbia 
kodanikel on alates 2009. aasta detsembrist 
võimalik reisida Schengeni piirkonda ilma 
viisata – võimalus, mida Euroopa 
Parlament on kindlalt pooldanud; toetab 
täielikult seda viisavaba korra laiendamist, 
kuid tunneb samas muret 
varjupaigataotlejate suurenenud arvu pärast
mõnedes ELi liikmesriikides; palub 
ametiasutustel kahekordse hoolega 
ühiskonnale selgitada niisuguste taotluste 
vastuvõetamatust ning nn varjupaigareiside 
korraldajad kindlaks teha ja kohtu alla 
anda; rõhutab seejuures, et igasugused 
viisavaba reisimisvõimaluse 
kuritarvitamist tõkestavad meetmed 
peavad tuginema õigusriigi põhimõtetele 
ega tohi asjatult kahjustada põhiõigusi –
näiteks ei või inimestel meelevaldselt 
keelata riigist lahkuda; kutsub ELi 
liikmesriike üles toetama Serbia võitlust 
alusetult varjupaiga taotlejate 
edasitoimetamisega seotud organiseeritud 
kuritegevuse vastu; juhib tähelepanu 
sellele, et paljud Serbiast saabujad, kes 
ELis varjupaika taotlevad, on romad ja 
albaanlased, kelle olukord Serbias on eriti 
murettekitav; kutsub Serbia ametiasutusi 
üles tegema rohkem nende 
kogukondadega kontakteerumiseks ning 
nende murede ja kaebustega tegelemiseks, 
et arvukate varjupaigataotluste 
süvapõhjuseid leevendada ja need lõpuks 
likvideerida;

Or. en
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Muudatusettepanek 62
Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. tunneb rõõmu sellest, et Serbia 
kodanikel on alates 2009. aasta detsembrist 
võimalik reisida Schengeni piirkonda ilma 
viisata – võimalus, mida Euroopa 
Parlament on kindlalt pooldanud; toetab 
täielikult seda viisavaba korra laiendamist, 
kuid tunneb samas muret 
varjupaigataotlejate suurenenud arvu 
pärast mõnedes ELi liikmesriikides; palub 
ametiasutustel kahekordse hoolega 
ühiskonnale selgitada niisuguste taotluste 
vastuvõetamatust ning nn varjupaigareiside 
korraldajad kindlaks teha ja kohtu alla 
anda; kutsub ELi liikmesriike üles toetama 
Serbia võitlust alusetult varjupaiga 
taotlejate edasitoimetamisega seotud 
organiseeritud kuritegevuse vastu;

5. tunneb rõõmu sellest, et Serbia 
kodanikel on alates 2009. aasta detsembrist 
võimalik reisida Schengeni piirkonda ilma 
viisata – võimalus, mida Euroopa 
Parlament on kindlalt pooldanud; on senise 
kogemuse põhjal siiski seisukohal, et
viisavaba korra pikendamine tuleks nii 
kauaks edasi lükata, kuni Serbia 
ametivõimud saavad varjupaigataotluste 
kuritarvitamise juhtumid kontrolli alla;
palub seetõttu ametiasutustel kahekordse 
hoolega ühiskonnale selgitada niisuguste 
taotluste vastuvõetamatust ning nn 
varjupaigareiside korraldajad kindlaks teha 
ja kohtu alla anda; kutsub ELi liikmesriike 
üles toetama Serbia võitlust alusetult 
varjupaiga taotlejate edasitoimetamisega 
seotud organiseeritud kuritegevuse vastu;

Or. de

Muudatusettepanek 63
Pino Arlacchi

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. tunneb rõõmu sellest, et Serbia 
kodanikel on alates 2009. aasta detsembrist 
võimalik reisida Schengeni piirkonda ilma 
viisata – võimalus, mida Euroopa 
Parlament on kindlalt pooldanud; toetab 
täielikult seda viisavaba korra 
laiendamist, kuid tunneb samas muret 

5. tunneb rõõmu sellest, et Serbia 
kodanikel on alates 2009. aasta detsembrist 
võimalik reisida Schengeni piirkonda ilma 
viisata – võimalus, mida Euroopa 
Parlament on kindlalt pooldanud; kutsub 
ELi liikmesriike üles toetama Serbia 
võitlust alusetult varjupaiga taotlejate 
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varjupaigataotlejate suurenenud arvu 
pärast mõnedes ELi liikmesriikides; palub 
ametiasutustel kahekordse hoolega 
ühiskonnale selgitada niisuguste taotluste 
vastuvõetamatust ning nn 
varjupaigareiside korraldajad kindlaks 
teha ja kohtu alla anda; kutsub ELi 
liikmesriike üles toetama Serbia võitlust 
alusetult varjupaiga taotlejate 
edasitoimetamisega seotud organiseeritud 
kuritegevuse vastu;

edasitoimetamisega seotud organiseeritud 
kuritegevuse vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 64
György Schöpflin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. tunneb rõõmu sellest, et Serbia 
kodanikel on alates 2009. aasta detsembrist 
võimalik reisida Schengeni piirkonda ilma 
viisata – võimalus, mida Euroopa 
Parlament on kindlalt pooldanud; toetab 
täielikult seda viisavaba korra laiendamist, 
kuid tunneb samas muret 
varjupaigataotlejate suurenenud arvu pärast 
mõnedes ELi liikmesriikides; palub 
ametiasutustel kahekordse hoolega
ühiskonnale selgitada niisuguste taotluste 
vastuvõetamatust ning nn varjupaigareiside 
korraldajad kindlaks teha ja kohtu alla 
anda; kutsub ELi liikmesriike üles toetama 
Serbia võitlust alusetult varjupaiga 
taotlejate edasitoimetamisega seotud 
organiseeritud kuritegevuse vastu;

5. tunneb rõõmu sellest, et Serbia 
kodanikel on alates 2009. aasta detsembrist 
võimalik reisida Schengeni piirkonda ilma 
viisata – võimalus, mida Euroopa 
Parlament on kindlalt pooldanud; toetab 
täielikult seda viisavaba korra laiendamist, 
kuid tunneb samas muret 
varjupaigataotlejate suurenenud arvu pärast 
mõnedes ELi liikmesriikides; palub 
ametiasutustel tõhusamalt ühiskonnale 
selgitada niisuguste taotluste 
vastuvõetamatust ning nn varjupaigareiside 
korraldajad kindlaks teha ja kohtu alla 
anda, kuid samas märgib, et praegusel 
majandusolukorral ja 22-protsendilisel 
tööpuudusel on Serbia ühiskonnale ränk 
mõju; kutsub ELi liikmesriike üles toetama 
Serbia võitlust alusetult varjupaiga 
taotlejate edasitoimetamisega seotud 
organiseeritud kuritegevuse vastu;

Or. en
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Muudatusettepanek 65
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. tunneb rõõmu sellest, et Serbia 
kodanikel on alates 2009. aasta detsembrist 
võimalik reisida Schengeni piirkonda ilma 
viisata – võimalus, mida Euroopa 
Parlament on kindlalt pooldanud; toetab 
täielikult seda viisavaba korra 
laiendamist, kuid tunneb samas muret 
varjupaigataotlejate suurenenud arvu pärast 
mõnedes ELi liikmesriikides; palub 
ametiasutustel kahekordse hoolega 
ühiskonnale selgitada niisuguste taotluste 
vastuvõetamatust ning nn varjupaigareiside 
korraldajad kindlaks teha ja kohtu alla 
anda; kutsub ELi liikmesriike üles toetama 
Serbia võitlust alusetult varjupaiga 
taotlejate edasitoimetamisega seotud 
organiseeritud kuritegevuse vastu;

5. võtab teadmiseks, et Serbia kodanikel on 
alates 2009. aasta detsembrist võimalik 
reisida Schengeni piirkonda ilma viisata;
juhib tähelepanu vajadusele hoida sellega 
seoses ära kuritarvitamine ja pettused; 
nõuab tungivalt, et Serbia võimud 
teostaksid kõiki vajalikke kontrolle, et 
organiseeritud kuritegevus ei kasutaks 
süsteemi sellist liberaliseerimist ära 
inimkaubandusega tegelemiseks; tunneb 
samas muret varjupaigataotlejate 
suurenenud arvu pärast mõnedes ELi 
liikmesriikides; palub ametiasutustel 
kahekordse hoolega ühiskonnale selgitada 
niisuguste taotluste vastuvõetamatust ning 
nn varjupaigareiside korraldajad kindlaks 
teha ja kohtu alla anda; kutsub ELi 
liikmesriike üles toetama Serbia võitlust 
alusetult varjupaiga taotlejate 
edasitoimetamisega seotud organiseeritud 
kuritegevuse vastu;

Or. it

Muudatusettepanek 66
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. rõhutab, et võitlus korruptsiooni ja 
organiseeritud kuritegevuse vastu on 
õigusriigi seisukohast äärmiselt oluline; 
avaldab heameelt korruptsioonivastase 
võitluse edusammude, sealhulgas mitme

6. rõhutab, et võitlus korruptsiooni ja 
organiseeritud kuritegevuse vastu on 
õigusriigi seisukohast äärmiselt oluline; 
avaldab heameelt mitme
korruptsioonivastase võitlusega seotud 
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sellekohase seaduse hiljutise vastuvõtmise 
üle; ühtlasi tervitab konstitutsioonikohtu 
otsust tunnistada põhiseadusvastaseks 
üheaegselt mitmel avalikul ametikohal 
töötamine ning leiab, et see suurendab 
avaliku sektori läbipaistvust ja vähendab 
huvide konflikti ohtu; samas rõhutab, et 
parteide ja suurettevõtjate huvide 
põimumine soodustab süsteemi 
korruptsiooni, mis on piirkonnas 
üldlevinud probleem, ning nõuab 
kõrgetasemeliste juhtumite tõsist 
kohtulikku uurimist ja asjakohase 
kaitsesüsteemi rakendamist korruptsioonist 
teatanud inimeste kaitseks; kutsub valitsust 
üles täiendavalt uurima 
korruptsioonivastase nõukogu ja 
korruptsioonivastase agentuuri leitud 
süsteemse korruptsiooni tõendeid ning 
tagama, et nimetatud asutustel oleksid oma 
tööks piisavad rahalised ja haldusvahendid, 
samuti suurendama korruptsioonivastase 
strateegia kõrgetasemelist toetust;

seaduse hiljutise vastuvõtmise üle, kuid on 
mures selle pärast, et neid ei rakendata ja 
et täitevvõim mõjutab üha enam 
massiteabevahendite ja sõltumatute 
institutsioonide tööd; juhib seejuures 
tähelepanu asjaolule, et Serbia 
paiknemine korruptsiooni tajumise 
indeksi tabelis ei ole kolmel viimasel 
aastal muutunud; ühtlasi tervitab 
konstitutsioonikohtu otsust tunnistada 
põhiseadusvastaseks üheaegselt mitmel 
avalikul ametikohal töötamine ning leiab, 
et see suurendab avaliku sektori 
läbipaistvust ja vähendab huvide konflikti 
ohtu; samas rõhutab, et parteide ja 
suurettevõtjate huvide põimumine 
soodustab süsteemi korruptsiooni, mis on 
piirkonnas üldlevinud probleem, ning 
nõuab kõrgetasemeliste juhtumite tõsist 
kohtulikku uurimist ja asjakohase 
kaitsesüsteemi rakendamist korruptsioonist 
teatanud inimeste kaitseks; toonitab ka, et 
erilist muret tekitab korruptsioon 
tervishoiu valdkonnas; nõuab tungivalt, et 
valitsus täiendavalt uuriks 
korruptsioonivastase nõukogu ja 
korruptsioonivastase agentuuri leitud 
süsteemse korruptsiooni tõendeid ning 
tagaks, et nimetatud asutustel oleksid oma 
tööks piisavad rahalised ja haldusvahendid, 
samuti suurendaks korruptsioonivastase 
strateegia kõrgetasemelist toetust;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. rõhutab, et võitlus korruptsiooni ja 
organiseeritud kuritegevuse vastu on 
õigusriigi seisukohast äärmiselt oluline; 

6. rõhutab, et võitlus korruptsiooni ja 
organiseeritud kuritegevuse vastu on 
õigusriigi seisukohast äärmiselt oluline; 
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avaldab heameelt korruptsioonivastase 
võitluse edusammude, sealhulgas mitme 
sellekohase seaduse hiljutise vastuvõtmise 
üle; ühtlasi tervitab konstitutsioonikohtu 
otsust tunnistada põhiseadusvastaseks 
üheaegselt mitmel avalikul ametikohal
töötamine ning leiab, et see suurendab 
avaliku sektori läbipaistvust ja vähendab 
huvide konflikti ohtu; samas rõhutab, et 
parteide ja suurettevõtjate huvide 
põimumine soodustab süsteemi 
korruptsiooni, mis on piirkonnas 
üldlevinud probleem, ning nõuab 
kõrgetasemeliste juhtumite tõsist 
kohtulikku uurimist ja asjakohase 
kaitsesüsteemi rakendamist korruptsioonist 
teatanud inimeste kaitseks; kutsub valitsust 
üles täiendavalt uurima 
korruptsioonivastase nõukogu ja 
korruptsioonivastase agentuuri leitud 
süsteemse korruptsiooni tõendeid ning 
tagama, et nimetatud asutustel oleksid oma 
tööks piisavad rahalised ja haldusvahendid, 
samuti suurendama korruptsioonivastase 
strateegia kõrgetasemelist toetust;

avaldab heameelt hiljutise edu üle 
võitluses organiseeritud kuritegevuse 
vastu näiteks seoses kunstiteoste 
vargustega, samuti korruptsioonivastase 
võitluse edusammude, sealhulgas mitme 
sellekohase seaduse hiljutise vastuvõtmise 
üle; ühtlasi tervitab konstitutsioonikohtu 
otsust tunnistada põhiseadusvastaseks 
üheaegselt mitmel avalikul ametikohal 
töötamine ning leiab, et see suurendab 
avaliku sektori läbipaistvust ja vähendab 
huvide konflikti ohtu; samas rõhutab, et 
parteide ja erasektori huvide põimumine 
soodustab süsteemi korruptsiooni, mis on 
piirkonnas üldlevinud probleem, ning 
nõuab kõrgetasemeliste juhtumite tõsist 
kohtulikku uurimist ja asjakohase 
kaitsesüsteemi rakendamist korruptsioonist 
teatanud inimeste kaitseks; kutsub valitsust 
üles täiendavalt uurima 
korruptsioonivastase nõukogu ja 
korruptsioonivastase agentuuri leitud 
süsteemse korruptsiooni tõendeid ning 
tagama, et nimetatud asutustel oleksid oma 
tööks piisavad rahalised ja haldusvahendid, 
samuti suurendama korruptsioonivastase 
strateegia kõrgetasemelist toetust;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. rõhutab, et võitlus korruptsiooni ja 
organiseeritud kuritegevuse vastu on 
õigusriigi seisukohast äärmiselt oluline; 
avaldab heameelt korruptsioonivastase 
võitluse edusammude, sealhulgas mitme 
sellekohase seaduse hiljutise vastuvõtmise 
üle; ühtlasi tervitab konstitutsioonikohtu 
otsust tunnistada põhiseadusvastaseks 

6. rõhutab, et võitlus korruptsiooni ja 
organiseeritud kuritegevuse vastu on 
õigusriigi seisukohast äärmiselt oluline; 
avaldab heameelt korruptsioonivastase 
võitluse edusammude, sealhulgas mitme 
sellekohase seaduse hiljutise vastuvõtmise 
üle, ning soovitab Serbia ametivõimudel 
keskenduda nende seaduste tulemuslikule 
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üheaegselt mitmel avalikul ametikohal 
töötamine ning leiab, et see suurendab 
avaliku sektori läbipaistvust ja vähendab 
huvide konflikti ohtu; samas rõhutab, et 
parteide ja suurettevõtjate huvide 
põimumine soodustab süsteemi 
korruptsiooni, mis on piirkonnas 
üldlevinud probleem, ning nõuab 
kõrgetasemeliste juhtumite tõsist 
kohtulikku uurimist ja asjakohase 
kaitsesüsteemi rakendamist korruptsioonist 
teatanud inimeste kaitseks; kutsub valitsust 
üles täiendavalt uurima 
korruptsioonivastase nõukogu ja 
korruptsioonivastase agentuuri leitud 
süsteemse korruptsiooni tõendeid ning 
tagama, et nimetatud asutustel oleksid oma 
tööks piisavad rahalised ja haldusvahendid, 
samuti suurendama korruptsioonivastase 
strateegia kõrgetasemelist toetust;

rakendamisele; ühtlasi tervitab 
konstitutsioonikohtu otsust tunnistada 
põhiseadusvastaseks üheaegselt mitmel 
avalikul ametikohal töötamine ning leiab, 
et see suurendab avaliku sektori 
läbipaistvust ja vähendab huvide konflikti 
ohtu; samas rõhutab, et parteide ja 
suurettevõtjate huvide põimumine 
soodustab süsteemi korruptsiooni, mis on 
piirkonnas üldlevinud probleem, ning 
nõuab kõrgetasemeliste juhtumite tõsist 
kohtulikku uurimist ja asjakohase 
kaitsesüsteemi rakendamist korruptsioonist 
teatanud inimeste kaitseks; kutsub valitsust 
üles täiendavalt uurima 
korruptsioonivastase nõukogu ja 
korruptsioonivastase agentuuri leitud 
süsteemse korruptsiooni tõendeid ning 
tagama, et nimetatud asutustel oleksid oma 
tööks piisavad rahalised ja haldusvahendid, 
samuti suurendama korruptsioonivastase 
strateegia kõrgetasemelist toetust;

Or. en

Muudatusettepanek 69
Eduard Kukan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. rõhutab, et võitlus korruptsiooni ja 
organiseeritud kuritegevuse vastu on 
õigusriigi seisukohast äärmiselt oluline; 
avaldab heameelt korruptsioonivastase 
võitluse edusammude, sealhulgas mitme 
sellekohase seaduse hiljutise vastuvõtmise 
üle; ühtlasi tervitab konstitutsioonikohtu 
otsust tunnistada põhiseadusvastaseks 
üheaegselt mitmel avalikul ametikohal 
töötamine ning leiab, et see suurendab 
avaliku sektori läbipaistvust ja vähendab 
huvide konflikti ohtu; samas rõhutab, et 
parteide ja suurettevõtjate huvide 

6. rõhutab, et võitlus korruptsiooni ja 
organiseeritud kuritegevuse vastu on 
õigusriigi seisukohast äärmiselt oluline; 
avaldab heameelt korruptsioonivastase 
võitluse edusammude, sealhulgas mitme 
sellekohase seaduse hiljutise vastuvõtmise 
üle; ühtlasi tervitab konstitutsioonikohtu 
otsust tunnistada põhiseadusvastaseks 
üheaegselt mitmel avalikul ametikohal 
töötamine ning leiab, et see suurendab 
avaliku sektori läbipaistvust ja vähendab 
huvide konflikti ohtu; rõhutab, et võitlus 
korruptsiooni vastu nõuab mitte 
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põimumine soodustab süsteemi 
korruptsiooni, mis on piirkonnas 
üldlevinud probleem, ning nõuab 
kõrgetasemeliste juhtumite tõsist
kohtulikku uurimist ja asjakohase 
kaitsesüsteemi rakendamist korruptsioonist 
teatanud inimeste kaitseks; kutsub valitsust 
üles täiendavalt uurima 
korruptsioonivastase nõukogu ja 
korruptsioonivastase agentuuri leitud 
süsteemse korruptsiooni tõendeid ning 
tagama, et nimetatud asutustel oleksid oma 
tööks piisavad rahalised ja haldusvahendid, 
samuti suurendama korruptsioonivastase 
strateegia kõrgetasemelist toetust;

deklaratiivset, vaid tegelikku poliitilist 
tahet; soovitab valitsusel 
korruptsioonivastase võitluse protsesse 
jõuliselt juhtida ja tugevdada 
korruptsioonivastase võitluse strateegiat;
rõhutab, et parteide ja suurettevõtjate 
huvide põimumine soodustab süsteemi 
korruptsiooni, mis on piirkonnas 
üldlevinud probleem, ning nõuab 
kõrgetasemeliste juhtumite tõsist 
kohtulikku uurimist ja asjakohase 
kaitsesüsteemi rakendamist korruptsioonist 
teatanud inimeste kaitseks; kutsub valitsust 
üles täiendavalt uurima 
korruptsioonivastase nõukogu ja 
korruptsioonivastase agentuuri leitud 
kõrgetasemelise ja süsteemse 
korruptsiooni tõendeid ning tagama, et 
nimetatud asutustel oleksid oma tööks 
piisavad rahalised ja haldusvahendid, 
samuti suurendama korruptsioonivastase 
strateegia kõrgetasemelist toetust;

Or. en

Muudatusettepanek 70
György Schöpflin, Doris Pack, Andrey Kovatchev

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. rõhutab, et võitlus korruptsiooni ja 
organiseeritud kuritegevuse vastu on 
õigusriigi seisukohast äärmiselt oluline; 
avaldab heameelt korruptsioonivastase 
võitluse edusammude, sealhulgas mitme 
sellekohase seaduse hiljutise vastuvõtmise 
üle; ühtlasi tervitab konstitutsioonikohtu 
otsust tunnistada põhiseadusvastaseks 
üheaegselt mitmel avalikul ametikohal 
töötamine ning leiab, et see suurendab 
avaliku sektori läbipaistvust ja vähendab 
huvide konflikti ohtu; samas rõhutab, et 
parteide ja suurettevõtjate huvide 

6. rõhutab, et võitlus korruptsiooni ja 
organiseeritud kuritegevuse vastu on 
õigusriigi seisukohast äärmiselt oluline; 
avaldab heameelt korruptsioonivastase 
võitluse edusammude, sealhulgas mitme 
sellekohase seaduse hiljutise vastuvõtmise 
üle; ühtlasi tervitab konstitutsioonikohtu 
otsust tunnistada põhiseadusvastaseks 
üheaegselt mitmel avalikul ametikohal 
töötamine ning leiab, et see suurendab 
avaliku sektori läbipaistvust ja vähendab 
huvide konflikti ohtu; samas rõhutab, et 
parteide ja suurettevõtjate huvide 
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põimumine soodustab süsteemi 
korruptsiooni, mis on piirkonnas 
üldlevinud probleem, ning nõuab 
kõrgetasemeliste juhtumite tõsist 
kohtulikku uurimist ja asjakohase 
kaitsesüsteemi rakendamist korruptsioonist 
teatanud inimeste kaitseks; kutsub valitsust 
üles täiendavalt uurima 
korruptsioonivastase nõukogu ja 
korruptsioonivastase agentuuri leitud 
süsteemse korruptsiooni tõendeid ning 
tagama, et nimetatud asutustel oleksid oma 
tööks piisavad rahalised ja haldusvahendid, 
samuti suurendama korruptsioonivastase 
strateegia kõrgetasemelist toetust;

põimumine soodustab süsteemi 
korruptsiooni, mis on piirkonnas 
üldlevinud probleem, ning nõuab 
kõrgetasemeliste juhtumite tõsist 
kohtulikku uurimist ja asjakohase 
kaitsesüsteemi rakendamist korruptsioonist 
teatanud inimeste kaitseks; rõhutab, et 
vastavate rünnakute ohvriks langevad 
enamasti poliitilised vastased; rõhutab, et 
isikutel, kelle vara, vabadust ja turvalisust 
tõsiselt kahjustatakse, on õigus nende 
vastu alustatud kriminaal-, tsiviil- ja 
haldusmenetluste viivitamatule 
läbivaatamisele, nende firmade suhtes 
algatatud likvideerimis- ja 
pankrotimenetluste peatamisele, õigus 
osaleda poliitikas ning nõuda eraomandi 
tagastamist ja õiglast hüvitamist; nõuab, 
et Serbia peaprokurör viivitamata 
avaldaks kohustusliku korralduse 
hoiduda vastutusele võtmisest 
kriminaalkoodeksi artikli 359 
(ametiseisundi kuritarvitamine) põhjal 
alustatud kohtumenetlustel; samaaegselt 
tuleb kohtutel peatada kõik 
kriminaalmenetlused seoses ametiseisundi 
kuritarvitamisega eraettevõtetes ja 
erakapitali enamusosalusega ettevõtetes, 
kuna need tekitavad kahtlusi riigis 
õigusriigi põhimõtete järgimise suhtes; 
ELi normide täitmiseks tuleb artikli 359 
sätted kriminaalkoodeksist viivitamata 
kõrvaldada; kutsub valitsust üles 
täiendavalt uurima korruptsioonivastase 
nõukogu ja korruptsioonivastase agentuuri 
leitud süsteemse korruptsiooni tõendeid 
ning tagama, et nimetatud asutustel oleksid 
oma tööks piisavad rahalised ja 
haldusvahendid, samuti suurendama 
korruptsioonivastase strateegia 
kõrgetasemelist toetust;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Jelko Kacin
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. rõhutab, et võitlus korruptsiooni ja 
organiseeritud kuritegevuse vastu on 
õigusriigi seisukohast äärmiselt oluline; 
avaldab heameelt korruptsioonivastase 
võitluse edusammude, sealhulgas mitme 
sellekohase seaduse hiljutise vastuvõtmise 
üle; ühtlasi tervitab konstitutsioonikohtu 
otsust tunnistada põhiseadusvastaseks 
üheaegselt mitmel avalikul ametikohal 
töötamine ning leiab, et see suurendab 
avaliku sektori läbipaistvust ja vähendab 
huvide konflikti ohtu; samas rõhutab, et 
parteide ja suurettevõtjate huvide 
põimumine soodustab süsteemi 
korruptsiooni, mis on piirkonnas 
üldlevinud probleem, ning nõuab 
kõrgetasemeliste juhtumite tõsist 
kohtulikku uurimist ja asjakohase 
kaitsesüsteemi rakendamist korruptsioonist 
teatanud inimeste kaitseks; kutsub valitsust 
üles täiendavalt uurima 
korruptsioonivastase nõukogu ja 
korruptsioonivastase agentuuri leitud 
süsteemse korruptsiooni tõendeid ning 
tagama, et nimetatud asutustel oleksid oma 
tööks piisavad rahalised ja haldusvahendid, 
samuti suurendama korruptsioonivastase 
strateegia kõrgetasemelist toetust;

6. rõhutab, et võitlus korruptsiooni ja 
organiseeritud kuritegevuse vastu on 
õigusriigi seisukohast äärmiselt oluline; 
avaldab heameelt korruptsioonivastase 
võitluse edusammude, sealhulgas mitme 
sellekohase seaduse hiljutise vastuvõtmise 
üle; ühtlasi tervitab konstitutsioonikohtu 
otsust tunnistada põhiseadusvastaseks 
üheaegselt mitmel avalikul ametikohal 
töötamine ning leiab, et see suurendab 
avaliku sektori läbipaistvust ja vähendab 
huvide konflikti ohtu; samas rõhutab, et 
parteide ja suurettevõtjate huvide 
põimumine soodustab süsteemi 
korruptsiooni, mis on piirkonnas 
üldlevinud probleem, ning nõuab 
kõrgetasemeliste juhtumite tõsist 
kohtulikku uurimist ja asjakohase 
kaitsesüsteemi rakendamist korruptsioonist 
teatanud inimeste kaitseks; kutsub valitsust 
üles täiendavalt uurima 
korruptsioonivastase nõukogu ja 
korruptsioonivastase agentuuri leitud 
süsteemse korruptsiooni tõendeid ning 
tagama, et nimetatud asutustel oleksid oma 
tööks piisavad rahalised ja haldusvahendid, 
samuti suurendama korruptsioonivastase 
strateegia kõrgetasemelist toetust; toonitab, 
et riigihangete seaduse muudatustega ei 
tohiks nõrgestada riigihankemenetluste 
järelevalveorganit, kuna riigihanked on 
teadaolevalt riigis üks peamisi süsteemse 
korruptsiooni allikaid;

Or. en

Muudatusettepanek 72
Maria Eleni Koppa
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu sagedasele eeskirjade 
eiramisele, eelkõige erastamise ja 
riigihangete käigus, ning nõuab 
õiguskaitseorganite aktiivsemat sekkumist, 
et tagada nende juhtumite põhjalik 
uurimine ja kahtlusaluste kohtu alla 
andmine; siinjuures märgib, et äärmiselt 
oluline on koostada põhjalik ja täielik 
riigivara register, et tagada turvaline ja 
prognoositav ettevõtluskeskkond, 
kindlustada eraomandi tagastamisprotsessi 
jätkumine ning takistada riigivara 
ebaseaduslikku erakätesse sattumist;

7. on rahul ammuoodatud vara 
tagastamise seaduse ja riigivaraseaduse 
vastuvõtmisega ning komisjoni 
kavatsusega jälgida nende rakendamist; 
juhib tähelepanu sagedasele eeskirjade 
eiramisele, eelkõige erastamise ja 
riigihangete käigus, ning nõuab 
õiguskaitseorganite aktiivsemat sekkumist, 
et tagada nende juhtumite põhjalik 
uurimine ja kahtlusaluste kohtu alla 
andmine; siinjuures märgib, et äärmiselt 
oluline on koostada põhjalik ja täielik 
riigivara register, et tagada turvaline ja 
prognoositav ettevõtluskeskkond, 
kindlustada eraomandi tagastamisprotsessi 
jätkumine ning takistada riigivara 
ebaseaduslikku erakätesse sattumist;

Or. en

Muudatusettepanek 73
György Schöpflin, Doris Pack, Andrey Kovatchev

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu sagedasele eeskirjade 
eiramisele, eelkõige erastamise ja 
riigihangete käigus, ning nõuab 
õiguskaitseorganite aktiivsemat sekkumist, 
et tagada nende juhtumite põhjalik 
uurimine ja kahtlusaluste kohtu alla 
andmine; siinjuures märgib, et äärmiselt 
oluline on koostada põhjalik ja täielik 
riigivara register, et tagada turvaline ja 
prognoositav ettevõtluskeskkond, 
kindlustada eraomandi tagastamisprotsessi 
jätkumine ning takistada riigivara 
ebaseaduslikku erakätesse sattumist;

7. juhib tähelepanu sagedasele eeskirjade 
eiramisele, eelkõige erastamise, 
ennistamise ja riigihangete käigus, ning 
nõuab õiguskaitseorganite aktiivsemat 
sekkumist, et tagada nende juhtumite 
põhjalik uurimine ja kahtlusaluste kohtu 
alla andmine; kutsub Serbia ametivõime 
üles viivitamata läbi vaatama 24 ettevõtte 
(s.h „Sartid”, „Jugoremedija”, „Mobtel” 
ja „C market”) vastuoluline erastamine ja 
müük, mille seaduslikkuse suhtes on 
komisjonil tõsiseid kahtlusi, ning koheselt 
lõpetama nende erastamist ja müüki 
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puudutavate dokumentide salastamise, 
mis on vastuolus euroopalike normidega;
siinjuures märgib, et äärmiselt oluline on 
koostada põhjalik ja täielik riigivara 
register, et tagada turvaline ja prognoositav 
ettevõtluskeskkond; kutsub Serbia 
peaprokuröri ja kohtuid üles lõpetama 
koheselt kriminaalsüüdistuste esitamine 
kriminaalkoodeksi artikli 359 
(ametiseisundi kuritarvitamine) alusel, 
peatama kõik selle artikli põhjal algatatud 
kohtumenetlused ning viima nimetatud 
artikli kooskõlla euroopalike normidega; 
nõuab riigiasutuste algatatud erafirmade 
likvideerimis- ja pankrotimenetluste, 
samuti ebaõigesti suurendatud maksudest 
tingitud pankrotimenetluste peatamist, 
selliste juhtumite uurimist ja omanikele 
õiglase hüvituse maksmist; tuleb 
kindlustada eraomandi jätkuv ennistamine 
ja tagastamine ning takistada riigivara 
ebaseaduslikku erakätesse sattumist;

Or. en

Muudatusettepanek 74
Andrey Kovatchev, György Schöpflin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu sagedasele eeskirjade 
eiramisele, eelkõige erastamise ja 
riigihangete käigus, ning nõuab 
õiguskaitseorganite aktiivsemat sekkumist, 
et tagada nende juhtumite põhjalik 
uurimine ja kahtlusaluste kohtu alla 
andmine; siinjuures märgib, et äärmiselt 
oluline on koostada põhjalik ja täielik 
riigivara register, et tagada turvaline ja 
prognoositav ettevõtluskeskkond, 
kindlustada eraomandi tagastamisprotsessi 
jätkumine ning takistada riigivara 

7. juhib tähelepanu sagedasele eeskirjade 
eiramisele, eelkõige erastamise ja 
riigihangete käigus, ning nõuab 
õiguskaitseorganite aktiivsemat sekkumist, 
et tagada nende juhtumite põhjalik 
uurimine ja kahtlusaluste kohtu alla 
andmine; siinjuures märgib, et äärmiselt 
oluline on koostada põhjalik ja täielik 
riigivara register, et tagada turvaline ja 
prognoositav ettevõtluskeskkond, 
kindlustada eraomandi tagastamisprotsessi 
jätkumine ilma igasuguse, eriti rahvusliku 
diskrimineerimiseta ning takistada 
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ebaseaduslikku erakätesse sattumist; riigivara ebaseaduslikku erakätesse 
sattumist;

Or. en

Muudatusettepanek 75
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu sagedasele eeskirjade 
eiramisele, eelkõige erastamise ja 
riigihangete käigus, ning nõuab 
õiguskaitseorganite aktiivsemat sekkumist, 
et tagada nende juhtumite põhjalik 
uurimine ja kahtlusaluste kohtu alla 
andmine; siinjuures märgib, et äärmiselt 
oluline on koostada põhjalik ja täielik 
riigivara register, et tagada turvaline ja 
prognoositav ettevõtluskeskkond, 
kindlustada eraomandi tagastamisprotsessi 
jätkumine ning takistada riigivara 
ebaseaduslikku erakätesse sattumist;

7. juhib tähelepanu sagedasele eeskirjade 
eiramisele, eelkõige erastamise ja 
riigihangete käigus, ning nõuab 
õiguskaitseorganite aktiivsemat sekkumist, 
et tagada nende juhtumite põhjalik 
uurimine ja kahtlusaluste kohtu alla 
andmine; siinjuures märgib, et äärmiselt 
oluline on koostada põhjalik ja täielik 
riigivara register, et tagada turvaline ja 
prognoositav ettevõtluskeskkond, 
kindlustada eraomandi tagastamisprotsessi 
jätkumine ning takistada riigivara 
ebaseaduslikku erakätesse sattumist;
tunneb tõsist muret riigihangete seaduse 
muutmise seaduse projekti pärast, mis 
läheb lahku Serbia valitsuse enda 
riigihangete arendamise strateegiast ning 
nõrgestaks riigihangete ametit; kutsub 
Serbia valitsust üles võimaldama 
seaduseprojekti nõuetekohast avalikku 
arutelu ning viima projekt kooskõlla 
valitsuse ametliku riigihangete strateegia 
ja rahvusvaheliste normidega;

Or. en

Muudatusettepanek 76
Kinga Gál
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu sagedasele eeskirjade 
eiramisele, eelkõige erastamise ja 
riigihangete käigus, ning nõuab 
õiguskaitseorganite aktiivsemat sekkumist, 
et tagada nende juhtumite põhjalik 
uurimine ja kahtlusaluste kohtu alla 
andmine; siinjuures märgib, et äärmiselt 
oluline on koostada põhjalik ja täielik 
riigivara register, et tagada turvaline ja 
prognoositav ettevõtluskeskkond, 
kindlustada eraomandi tagastamisprotsessi 
jätkumine ning takistada riigivara 
ebaseaduslikku erakätesse sattumist;

7. juhib tähelepanu sagedasele eeskirjade 
eiramisele, eelkõige erastamise ja 
riigihangete käigus, ning nõuab 
õiguskaitseorganite aktiivsemat sekkumist, 
et tagada nende juhtumite põhjalik 
uurimine ja kahtlusaluste kohtu alla 
andmine; siinjuures märgib, et äärmiselt 
oluline on koostada põhjalik ja täielik 
riigivara register, et tagada turvaline ja 
prognoositav ettevõtluskeskkond, 
kindlustada eraomandi tagastamisprotsessi 
jätkumine ning takistada riigivara 
ebaseaduslikku erakätesse sattumist; on 
rahul, et vastu võetud ennistamisseaduses 
lahendatakse kollektiivse süüga seotud 
vastuolulised küsimused ja et selles on 
ülekaalus individuaalne vastutus; ning 
palub valitsusel tagada vara tagastamise 
seaduse ja ennistamisseaduse tõhus ja 
mittediskrimineeriv rakendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 77
György Schöpflin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. tunneb heameelt poliitilise tegevuse 
rahastamist käsitleva seaduse vastuvõtmise 
üle, mis on oluline samm poliitilise 
süsteemi läbipaistvuse suurendamiseks, 
ning nõuab seaduse nõuetekohast 
rakendamist, eelkõige selleks, et tagada 
tõhus süsteem tehingute järelevalveks ning 
tulemuslikud karistused;

8. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en
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Muudatusettepanek 78
Kinga Gál

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. on rahul sellega, et tegutsevad 
demokraatlikult valitud rahvusvähemuste 
nõukogud, mis esindavad 
rahvusvähemusi hariduse, kultuuri, 
massiteabevahendite ja riigikeele 
kasutamise valdkonnas; võtab aga 
teadmiseks, kui tähtis on vähemuste 
omavalitsusorganite pädevuste täielik 
rakendamine ja rahvusvähemuste 
nõukogude seadusega tagatud piisavad 
eelarvetoetused; võtab teadmiseks 
kaebused nõukogude loomise 
ettevalmistamisel ja asjaomaste õiguslike 
nõuete puhul ilmnenud rikkumiste kohta, 
samuti võtab teadmiseks kaebused, et 
mõningad ministeeriumid ja kohalikud 
omavalitsused ei pea kinni 
rahvusnõukogudele tagatud pädevustest, 
ning palub ametivõimudel neile vastata;
ning on rahul Serbia halduskohtu 
otsustega ungari vähemuse 
rahvusnõukogu kasuks kohtuasjades, 
mida ajendas rahvusnõukogu pädevuste 
eiramine kohalike võimude poolt;

Or. en

Muudatusettepanek 79
György Schöpflin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. tuletab meelde, kui tähtis on parlamendi 9. tuletab meelde, kui tähtis on parlamendi 
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töö, tervitab parlamendi seadusandliku rolli 
ja valitsuse tegevuse järelevalve 
tugevdamiseks võetud meetmeid ning 
nõuab edasisi jõupingutusi, et suurendada 
parlamendi suutlikkust täita oma 
ülesandeid, eelkõige seoses 
julgeolekuteenistustega; sellega seoses 
avaldab heameelt parlamendi teenistuste 
ümberkorraldamise otsuse üle, mille 
eesmärgiks on teenistuste tööd 
otstarbekamaks ja tõhusamaks muuta;

töö, tervitab parlamendi seadusandliku rolli 
ja valitsuse tegevuse järelevalve 
tugevdamiseks võetud meetmeid ning 
nõuab edasisi jõupingutusi, et suurendada 
parlamendi võimet tulemuslikult täita oma 
ülesandeid, eriti julgeolekuteenistuste 
suhtes; sellega seoses avaldab heameelt 
parlamendi teenistuste ümberkorraldamise 
otsuse üle, mille eesmärgiks on teenistuste 
tööd otstarbekamaks ja tõhusamaks muuta;

Or. en

Muudatusettepanek 80
György Schöpflin, Doris Pack, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. võtab teadmiseks kohtusüsteemi ja 
prokuratuuri reformimise ning süsteemi 
ümberkorraldamise, mille sihiks on 
tõhususe suurendamine ja kuhjunud 
kohtuasjade lahendamine; märgib samas, 
et tuleb teha suuremaid jõupingutusi 
nimetatud kahe valdkonna sõltumatuse ja 
professionaalsuse tagamiseks; tunneb 
muret järelejäänud puuduste, sealhulgas 
menetluse ja normide rikkumise pärast 
tagasi nimetamata jäetud kohtunike ja 
prokuröride apellatsiooniprotsessis, nõuab, 
et reformiprotsess viidaks lõpule 
läbipaistvalt ja ilma et kõrgemale 
kohtunõukogule välist survet avaldataks;

10. võtab teadmiseks kohtusüsteemi ja 
prokuratuuri reformimise ning süsteemi 
ümberkorraldamise, mille sihiks on 
tõhususe suurendamine ja kuhjunud 
kohtuasjade lahendamine; palub Serbia 
peaprokuröril ja kohtutel anda välja 
direktiiv, millega viivitamatult peatatakse 
kõik kriminaalkoodeksi artikli 359 
(ametiseisundi kuritarvitamine) põhjal 
algatatud kriminaalmenetlused, ning 
Serbia parlamendil tunnistada artikkel 
359 kehtetuks ja teha kriminaalkoodeksis 
muudatused, mis viivad nimetatud artikli 
kooskõlla euroopalike normidega; nõuab 
haldus- ja konstitutsioonikohtu 
menetluste puhul tõhusat kohtumõistmist 
ja kohtuotsuste täideviimist ning õiglase 
hüvituse maksmist juhtudel, kui 
muutunud asjaolude tõttu ei saa 
kohtuotsuseid täita või kui kohtuvaidluse 
võitjal mis tahes põhjusel ei pruugi olla 
võimalik taotleda otsuse täitmist; kutsub 
Serbia valitsust üles tegema suuremaid 
jõupingutusi sõltumatuse ja 
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professionaalsuse tagamiseks nimetatud 
kahes valdkonnas, samuti riigihangete 
valdkonnas ja kogu kohtusüsteemis, kus 
tuleb ELiga ühinemise menetluse nõuete 
täitmiseks läbi viia sügavad ja ulatuslikud 
reformid; tunneb muret järelejäänud 
puuduste, sealhulgas menetluse ja normide 
rikkumise pärast oma ametikohale 
ennistamata jäetud kohtunike ja 
prokuröride apellatsiooniprotsessis, 
rõhutab, et kohtureformi olulised osad on 
poliitiliselt mõjutamata kohtunikkonna 
kujunemine ja võimude lahusus; nõuab, et 
reformiprotsess viidaks lõpule läbipaistvalt 
ja ilma et kõrgemale kohtunõukogule välist 
survet avaldataks;

Or. en

Muudatusettepanek 81
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. võtab teadmiseks kohtusüsteemi ja 
prokuratuuri reformimise ning süsteemi 
ümberkorraldamise, mille sihiks on 
tõhususe suurendamine ja kuhjunud 
kohtuasjade lahendamine; märgib samas, et 
tuleb teha suuremaid jõupingutusi 
nimetatud kahe valdkonna sõltumatuse ja 
professionaalsuse tagamiseks; tunneb 
muret järelejäänud puuduste, sealhulgas
menetluse ja normide rikkumise pärast 
tagasi nimetamata jäetud kohtunike ja 
prokuröride apellatsiooniprotsessis, nõuab, 
et reformiprotsess viidaks lõpule 
läbipaistvalt ja ilma et kõrgemale 
kohtunõukogule välist survet avaldataks;

10. võtab teadmiseks kohtusüsteemi ja 
prokuratuuri reformimise ning süsteemi 
ümberkorraldamise, mille sihiks on 
tõhususe suurendamine ja kuhjunud 
kohtuasjade lahendamine; märgib samas, et 
tuleb teha suuremaid jõupingutusi 
nimetatud kahe valdkonna sõltumatuse ja 
professionaalsuse tagamiseks; tunneb 
sügavat kahetsust puudujääkide ja tõsiste
puuduste pärast kohtuliku läbivaatuse 
korras ning menetluse ja normide 
rikkumise pärast oma ametikohale 
ennistamata jäetud kohtunike ja 
prokuröride apellatsiooniprotsessis; nõuab, 
et tühistataks pärast kõrgema 
kohtunõukogu liikme vahistamist tehtud 
otsused ja õiglase kohtumenetluse 
suuniste ja põhimõtetega vastuolus olevad 
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otsused, ning et seejärel viidaks protsess 
lõpule läbipaistvalt ja ilma et kõrgemale 
kohtunõukogule välist survet avaldataks;
juhib tähelepanu kohtunike tegevuse 
korrapärase hindamise süsteemi 
vajalikkusele, mille väljakujundamine 
tagab kohtunike jätkuvalt hea taseme;

Or. en

Muudatusettepanek 82
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. võtab teadmiseks kohtusüsteemi ja 
prokuratuuri reformimise ning süsteemi 
ümberkorraldamise, mille sihiks on 
tõhususe suurendamine ja kuhjunud 
kohtuasjade lahendamine; märgib samas, et 
tuleb teha suuremaid jõupingutusi 
nimetatud kahe valdkonna sõltumatuse ja 
professionaalsuse tagamiseks; tunneb 
muret järelejäänud puuduste, sealhulgas 
menetluse ja normide rikkumise pärast 
tagasi nimetamata jäetud kohtunike ja 
prokuröride apellatsiooniprotsessis, nõuab, 
et reformiprotsess viidaks lõpule 
läbipaistvalt ja ilma et kõrgemale 
kohtunõukogule välist survet avaldataks;

10. võtab teadmiseks kohtusüsteemi ja 
prokuratuuri reformimise ning süsteemi 
ümberkorraldamise, mille sihiks on 
tõhususe suurendamine ja kuhjunud 
kohtuasjade lahendamine; märgib samas, et 
tuleb teha suuremaid jõupingutusi 
nimetatud kahe valdkonna sõltumatuse ja 
professionaalsuse tagamiseks; on sügavalt 
mures kõrgema kohtunõukogu 
sõltumatuse ja koosseisu pärast, sest 
mõned selle liikmed on osalenud 
vaieldavate otsuste langetamisel, samuti 
kõrgema kohtunõukogu 
läbivaatamismenetluste väidetava 
läbipaistmatuse ja nendega väidetavalt 
kaasnevate rikkumiste pärast, mille 
tulemusena pahatihti kõrvaldatakse 
kohtunikke ametist ilma õiglase 
kohtumenetluseta; tunneb muret 
järelejäänud puuduste, sealhulgas 
menetluse ja normide rikkumise pärast oma 
ametikohale ennistamata jäetud kohtunike 
ja prokuröride apellatsiooniprotsessis, 
nõuab, et reformiprotsess viidaks lõpule 
läbipaistvalt ja ilma et kõrgemale 
kohtunõukogule välist survet avaldataks;

Or. en
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Muudatusettepanek 83
Nadezhda Neynsky

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. võtab teadmiseks kohtusüsteemi ja 
prokuratuuri reformimise ning süsteemi 
ümberkorraldamise, mille sihiks on
tõhususe suurendamine ja kuhjunud 
kohtuasjade lahendamine; märgib samas, 
et tuleb teha suuremaid jõupingutusi 
nimetatud kahe valdkonna sõltumatuse ja 
professionaalsuse tagamiseks; tunneb 
muret järelejäänud puuduste, sealhulgas 
menetluse ja normide rikkumise pärast 
tagasi nimetamata jäetud kohtunike ja 
prokuröride apellatsiooniprotsessis, nõuab, 
et reformiprotsess viidaks lõpule 
läbipaistvalt ja ilma et kõrgemale 
kohtunõukogule välist survet avaldataks;

10. on rahul kohtusüsteemi ja prokuratuuri 
reformiga, mis suurendas kohtunike 
erapooletust ja vastutust ja kogu süsteemi 
tõhusust ning aitab kaasa kuhjunud 
kohtuasjade lahendamisele; märgib samas, 
et tuleb teha täiendavaid jõupingutusi 
nimetatud kahe valdkonna sõltumatuse ja 
professionaalsuse tagamiseks; tunneb 
muret järelejäänud puuduste, sealhulgas 
menetluse ja normide rikkumise pärast oma 
ametikohale ennistamata jäetud kohtunike 
ja prokuröride apellatsiooniprotsessis, 
nõuab, et reformiprotsess viidaks lõpule 
läbipaistvalt ja ilma et kõrgemale 
kohtunõukogule välist survet avaldataks;

Or. en

Muudatusettepanek 84
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. võtab teadmiseks kohtusüsteemi ja 
prokuratuuri reformimise ning süsteemi 
ümberkorraldamise, mille sihiks on 
tõhususe suurendamine ja kuhjunud 
kohtuasjade lahendamine; märgib samas, et 
tuleb teha suuremaid jõupingutusi 
nimetatud kahe valdkonna sõltumatuse ja 
professionaalsuse tagamiseks; tunneb 
muret järelejäänud puuduste, sealhulgas 
menetluse ja normide rikkumise pärast 

10. on rahul positiivsete sammudega
kohtusüsteemi ja prokuratuuri 
reformimisel ning süsteemi 
ümberkorraldamisel, mille sihiks on 
tõhususe suurendamine ja kuhjunud 
kohtuasjade lahendamine vastavalt 
Veneetsia komisjoni soovitustele; märgib 
samas, et tuleb teha suuremaid 
jõupingutusi nimetatud kahe valdkonna
sõltumatuse ja professionaalsuse 
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tagasi nimetamata jäetud kohtunike ja 
prokuröride apellatsiooniprotsessis, nõuab, 
et reformiprotsess viidaks lõpule 
läbipaistvalt ja ilma et kõrgemale 
kohtunõukogule välist survet avaldataks;

tagamiseks; tunneb muret järelejäänud 
puuduste, sealhulgas menetluse ja normide 
rikkumise pärast tagasi oma ametikohale 
ennistamata jäetud kohtunike ja 
prokuröride apellatsiooniprotsessis, nõuab, 
et reformiprotsess viidaks lõpule 
läbipaistvalt ja ilma et kõrgemale 
kohtunõukogule välist survet avaldataks;

Or. en

Muudatusettepanek 85
Jelko Kacin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. võtab teadmiseks kohtusüsteemi ja 
prokuratuuri reformimise ning süsteemi 
ümberkorraldamise, mille sihiks on 
tõhususe suurendamine ja kuhjunud 
kohtuasjade lahendamine; märgib samas, 
et tuleb teha suuremaid jõupingutusi 
nimetatud kahe valdkonna sõltumatuse ja 
professionaalsuse tagamiseks; tunneb 
muret järelejäänud puuduste, sealhulgas 
menetluse ja normide rikkumise pärast 
tagasi nimetamata jäetud kohtunike ja 
prokuröride apellatsiooniprotsessis, nõuab,
et reformiprotsess viidaks lõpule 
läbipaistvalt ja ilma et kõrgemale 
kohtunõukogule välist survet avaldataks;

10. võtab teadmiseks kohtusüsteemi ja 
prokuratuuri reformimise ning süsteemi 
ümberkorraldamise, mille sihiks on 
tõhususe suurendamine ja kuhjunud 
kohtuasjade lahendamine; rõhutab samas, 
et tuleb teha suuremaid jõupingutusi 
nimetatud kahe valdkonna sõltumatuse ja 
professionaalsuse tagamiseks; tunneb 
muret mitmete puuduste, sealhulgas 
menetluse ja normide rikkumise pärast oma 
ametikohale ennistamata jäetud kohtunike 
ja prokuröride apellatsiooniprotsessis, 
kutsub ametivõime üles tagama, et
kõrgem kohtunõukogu tegutseks täie 
jõudlusega ja läbipaistvalt ja ilma et talle
välist survet avaldataks;

Or. en

Muudatusettepanek 86
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. võtab teadmiseks kohtusüsteemi ja 
prokuratuuri reformimise ning süsteemi 
ümberkorraldamise, mille sihiks on 
tõhususe suurendamine ja kuhjunud 
kohtuasjade lahendamine; märgib samas, et 
tuleb teha suuremaid jõupingutusi 
nimetatud kahe valdkonna sõltumatuse ja
professionaalsuse tagamiseks; tunneb 
muret järelejäänud puuduste, sealhulgas 
menetluse ja normide rikkumise pärast 
tagasi nimetamata jäetud kohtunike ja 
prokuröride apellatsiooniprotsessis, nõuab, 
et reformiprotsess viidaks lõpule 
läbipaistvalt ja ilma et kõrgemale 
kohtunõukogule välist survet avaldataks;

10. võtab teadmiseks kohtusüsteemi ja 
prokuratuuri reformimise ning süsteemi 
ümberkorraldamise, mille sihiks on 
tõhususe suurendamine ja kuhjunud 
kohtuasjade lahendamine; märgib samas, et 
tuleb teha suuremaid jõupingutusi 
nimetatud kahe valdkonna sõltumatuse ja 
professionaalsuse tagamiseks; tunneb 
muret järelejäänud puuduste, sealhulgas 
menetluse ja normide rikkumise pärast oma 
ametikohale ennistamata jäetud kohtunike 
ja prokuröride apellatsiooniprotsessis ning 
nende puuduste võimaliku mõju pärast 
kohtunike sõltumatusele, võimude 
lahususele ja õigusriigi põhimõtetele; 
soovitab, et sõltumatu apellatsiooniorgan 
kohtusüsteemis vaataks läbi kohtunike 
ametisse määramise korra ning kohaldaks 
seadusega selgelt määratletud kindlaid ja 
järjepidevaid kriteeriumeid; nõuab, et 
reformiprotsess viidaks lõpule läbipaistvalt 
ja ilma et kõrgemale kohtunõukogule välist 
survet avaldataks;

Or. en

Muudatusettepanek 87
Pino Arlacchi

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. võtab teadmiseks kohtusüsteemi ja 
prokuratuuri reformimise ning süsteemi 
ümberkorraldamise, mille sihiks on 
tõhususe suurendamine ja kuhjunud 
kohtuasjade lahendamine; märgib samas, et 
tuleb teha suuremaid jõupingutusi 
nimetatud kahe valdkonna sõltumatuse ja 
professionaalsuse tagamiseks; tunneb 
muret järelejäänud puuduste, sealhulgas 

10. on rahul kohtusüsteemi ja prokuratuuri 
reformimise ning süsteemi 
ümberkorraldamisega, mille sihiks on 
tõhususe suurendamine ja kuhjunud 
kohtuasjade lahendamine; märgib samas, et 
tuleb teha suuremaid jõupingutusi 
nimetatud kahe valdkonna sõltumatuse ja 
professionaalsuse tagamiseks; tunneb 
muret järelejäänud puuduste, sealhulgas 
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menetluse ja normide rikkumise pärast 
tagasi nimetamata jäetud kohtunike ja 
prokuröride apellatsiooniprotsessis, nõuab, 
et reformiprotsess viidaks lõpule 
läbipaistvalt ja ilma et kõrgemale 
kohtunõukogule välist survet avaldataks;

menetluse ja normide rikkumise pärast oma 
ametikohale ennistamata jäetud kohtunike 
ja prokuröride apellatsiooniprotsessis, 
nõuab, et reformiprotsess viidaks lõpule 
läbipaistvalt ja ilma et kõrgemale 
kohtunõukogule välist survet avaldataks;

Or. en

Muudatusettepanek 88
Jelko Kacin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. tunneb tõsist muret korduvate 
süüdistuste pärast, et ametiseisundi 
kuritarvitamist käsitlevat 
kriminaalkoodeksi artiklit 359 on vääralt 
rakendatud; kutsub ametiasutusi üles 
kriminaalkoodeksit kiiresti läbi vaatama, et 
tagada selle vastavus Euroopa normidele 
ning viivitamata lõpetada ametiseisundi 
kuritarvitamise sätte alusel süüdistuste 
esitamine, mis õõnestab Serbia elanike 
usaldust õigusriigi põhimõtete vastu;

11. tunneb tõsist muret korduvate 
süüdistuste pärast, et ametiseisundi 
kuritarvitamist käsitlevat 
kriminaalkoodeksi artiklit 359 on vääralt 
rakendatud, millega väidetavalt kaasnes 
ettevõtete ja eraisikute varade ulatuslik 
külmutamine; toonitab, et sellised 
kahtlustused on õõnestanud Serbia 
elanike usku õigusriigi põhimõtetesse;
kutsub ametiasutusi üles 
kriminaalkoodeksit kiiresti läbi vaatama, et 
tagada selle vastavus Euroopa normidele 
ning viivitamata lõpetada ametiseisundi 
kuritarvitamise sätte alusel süüdistuste 
esitamine ja süüdistavate varade 
külmutamine artikli 359 alusel, mis on 
mõjunud halvasti majandusele ja lisaks 
avaldanud halba sotsiaalset mõju;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. tunneb tõsist muret korduvate 
süüdistuste pärast, et ametiseisundi 
kuritarvitamist käsitlevat 
kriminaalkoodeksi artiklit 359 on vääralt 
rakendatud; kutsub ametiasutusi üles 
kriminaalkoodeksit kiiresti läbi vaatama, et 
tagada selle vastavus Euroopa normidele 
ning viivitamata lõpetada ametiseisundi 
kuritarvitamise sätte alusel süüdistuste 
esitamine, mis õõnestab Serbia elanike 
usaldust õigusriigi põhimõtete vastu;

11. tunneb tõsist muret korduvate 
süüdistuste pärast, et ametiseisundi 
kuritarvitamist käsitlevat 
kriminaalkoodeksi artiklit 359 on vääralt 
rakendatud; kutsub ametiasutusi üles 
kriminaalkoodeksit kiiresti läbi vaatama, et 
tagada selle vastavus Euroopa normidele 
ning viivitamata lõpetada käimasolevate 
kriminaalmenetluste laiendamine ja 
ametiseisundi kuritarvitamise sätte alusel 
süüdistuste esitamine, mis õõnestab Serbia 
elanike usaldust õigusriigi põhimõtete 
vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 90
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. juhib tähelepanu tõsistele 
puudujääkidele tunnistajakaitse programmi 
toimimises seoses sõjakuritegude 
uurimisega, mille tulemusel hulk 
tunnistajaid vabatahtlikult programmist 
lahkus, kuna neid oli süstemaatiliselt 
hirmutatud; kutsub siseministeeriumi ja 
sõjakuritegude prokuratuuri üles tõsistele 
pingutustele kõigi kaitseprogrammis 
osalevate tunnistajate julgeoleku ja heaolu 
tagamiseks; rõhutab, et toimiv 
tunnistajakaitse programm on äärmiselt 
tähtis õigusriigi põhimõtete tagamiseks ja 
selleks, et näidata poliitilist tahet lahendada 
tulemuslikult sõjakuritegude juhtumid, 
mille EJRK on riikliku kohtusüsteemi 
hooleks jätnud;

12. märgib, et Serbias on järjekindlalt 
jätkunud isikute vastutuselevõtmine 
sõjakuritegude eest, kuid juhib tähelepanu 
tõsistele puudujääkidele tunnistajakaitse 
programmi toimimises seoses 
sõjakuritegude uurimisega, mille tulemusel 
hulk tunnistajaid vabatahtlikult 
programmist lahkus, kuna neid oli 
süstemaatiliselt hirmutatud; kutsub 
siseministeeriumi ja sõjakuritegude 
prokuratuuri üles tõsistele pingutustele 
kõigi kaitseprogrammis osalevate 
tunnistajate julgeoleku ja heaolu 
tagamiseks; rõhutab, et toimiv 
tunnistajakaitse programm on äärmiselt 
tähtis õigusriigi põhimõtete tagamiseks ja 
selleks, et näidata poliitilist tahet lahendada 
tulemuslikult sõjakuritegude juhtumid, 
mille EJRK on riikliku kohtusüsteemi 
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hooleks jätnud;

Or. en

Muudatusettepanek 91
György Schöpflin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. juhib tähelepanu tõsistele 
puudujääkidele tunnistajakaitse programmi 
toimimises seoses sõjakuritegude 
uurimisega, mille tulemusel hulk 
tunnistajaid vabatahtlikult programmist 
lahkus, kuna neid oli süstemaatiliselt 
hirmutatud; kutsub siseministeeriumi ja 
sõjakuritegude prokuratuuri üles tõsistele 
pingutustele kõigi kaitseprogrammis 
osalevate tunnistajate julgeoleku ja heaolu 
tagamiseks; rõhutab, et toimiv 
tunnistajakaitse programm on äärmiselt 
tähtis õigusriigi põhimõtete tagamiseks ja 
selleks, et näidata poliitilist tahet lahendada 
tulemuslikult sõjakuritegude juhtumid, 
mille EJRK on riikliku kohtusüsteemi 
hooleks jätnud;

12. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)(Ei 
puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 92
László Tőkés

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. tuletab meelde, kui tähtis on, et 
Serbia keskvalitsus teeks kättesaadavaks 
riiklikud arhiivid, sealhulgas endise 
luureteenistuse dokumendid – see on 
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Serbia käimasolevas reformi- ja 
demokratiseerimisprotsessis 
möödapääsmatu; lisaks nõuab tungivalt, 
et ametivõimud valiksid välja sobiva 
valitsusasutuse, kelle ülesandeks on 
arhiivide avamise tagamine ja praktiline 
korraldamine;

Or. en

Muudatusettepanek 93
László Tőkés

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 b. nõuab tungivalt, et Serbia 
ametivõimud algataksid ja tagaksid 
minevikus poliitilistel, rahvuslikel või 
usulistel põhjustel taga kiusatud isikute, 
sealhulgas kollektiivse süü põhimõtte 
kohaldamise tõttu kannatanute õigusliku 
rehabiliteerimise ja neile rahalise 
hüvituse maksmise;

Or. en

Muudatusettepanek 94
Nadezhda Neynsky

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. rõõmustab avaliku halduse reformi 
edenemise üle, kuid rõhutab, et tuleb 
jätkata tööd haldusorganite täieliku 
professionaalsuse ja poliitilisest mõjust 
sõltumatuse tagamiseks, rakendades 
täielikult teenetel põhinevat 
ametissenimetamise ja karjääri süsteemi; 

13. avaldab Serbiale tunnustust 
käimasoleva avaliku halduse reformi eest, 
mis on parandanud riigi 
haldussuutlikkust; nõuab avaliku halduse 
reformi strateegia kooskõlastatumat 
rakendamist ning kohalike haldusasutuste 
kaasamist seadusandlikku raamistikku;
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nõuab avaliku halduse reformi strateegia 
kooskõlastatumat rakendamist ning 
kohalike haldusasutuste kaasamist 
seadusandlikku raamistikku;

Or. en

Muudatusettepanek 95
Kinga Gál

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. rõõmustab avaliku halduse reformi 
edenemise üle, kuid rõhutab, et tuleb 
jätkata tööd haldusorganite täieliku 
professionaalsuse ja poliitilisest mõjust 
sõltumatuse tagamiseks, rakendades 
täielikult teenetel põhinevat 
ametissenimetamise ja karjääri süsteemi; 
nõuab avaliku halduse reformi strateegia 
kooskõlastatumat rakendamist ning 
kohalike haldusasutuste kaasamist 
seadusandlikku raamistikku;

13. rõõmustab avaliku halduse reformi 
edenemise üle, kuid rõhutab, et tuleb 
jätkata tööd haldusorganite täieliku 
professionaalsuse ja poliitilisest mõjust 
sõltumatuse tagamiseks, rakendades 
täielikult teenetel põhinevat 
ametissenimetamise ja karjääri süsteemi; 
nõuab avaliku halduse reformi strateegia 
kooskõlastatumat rakendamist ning 
kohalike haldusasutuste kaasamist 
seadusandlikku raamistikku; juhib 
tähelepanu rahvusvähemuste ebapiisavale 
esindatusele avalikus halduses, kohtutes 
ja riigile kuuluvates ettevõtetes;

Or. en

Muudatusettepanek 96
Andrey Kovatchev, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13 a. kutsub ametivõime üles jätkuvalt 
pingutama, et teha lõpparve endiste 
kommunistlike salateenistuste ja nende 
agentide pärandiga ning nende mõjuga 
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poliitilistes, akadeemilistes, majandus-, 
sotsiaal- ja ajakirjandusringkondades, 
selleks eeskätt julgeolekuvaldkonda 
jätkuvalt reformides, suurendades 
parlamentaarset kontrolli ja kontrolli 
julgeolekuteenistuste üle ning lõpetades 
endise Jugoslaavia salateenistuste 
arhiivide salastamise; soovitab 
ametivõimudel muuta kättesaadavamaks 
Jugoslaavia endiste vabariikidega seotud 
arhiivid ja taotluse korral tagastada need 
asjaomastele valitsustele;

Or. en

Muudatusettepanek 97
Jelko Kacin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14 b. on rahul sõltumatute reguleerivate 
asutuste rolliga riiklike institutsioonide 
tõhusamaks ja läbipaistvamaks 
muutmisel; tunnustab eriti ombudsmani 
ning riikliku tähtsusega teabe ja 
isikuandmete kaitse voliniku tööd; nõuab
ametivõimudelt tungivalt riigikontrolli, 
konkurentsikaitse komisjoni, 
riigihankeameti ning pakkujate õiguste 
kaitse komisjoni varustamist nende 
ülesannete täitmiseks vajalike piisavate 
rahaliste, haldus- ja muude vahenditega; 
kinnitab sõltumatute reguleerivate 
asutuste tähtsust süsteemse korruptsiooni 
vastu võitlemisel ja valitsuse üle tõhusa 
järelevalve teostamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 98
György Schöpflin
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. tuletab meelde, et tugevad ja 
sõltumatud massiteabevahendid on 
demokraatliku süsteemi hädavajalik 
koostisosa; seetõttu tunneb heameelt 
avaliku teabesüsteemi arendamise 
strateegia ja tegevuskava vastuvõtmise üle 
ning riigi kavatsuse üle loobuda 
massiteabevahendite omamisest; tunneb 
siiski muret meediasektori kontrollimise ja 
selle tegevusse sekkumise katsete pärast 
ning palub ametiasutustel tagada meedia 
sõltumatus poliitilisest survest ja muust 
mõjutamisest; tunneb muret Serbia 
ajakirjanike ähvardamise pärast ning nõuab 
ähvarduste põhjalikku uurimist, et tagada 
ajakirjanikele turvaline keskkond 
tulemuslikuks tööks, ilma et nad peaksid 
end ise tsenseerima; rõhutab vajadust 
tegutseda massiteabevahendite omandi 
koondumise ning meediasektori 
läbipaistmatuse vastu ning tagada võrdne 
juurdepääs reklaamiturule, kaasa arvatud 
reklaamile ja propagandale eraldatavad 
riiklikud vahendid; nõuab, et ajakirjanikud 
täidaksid eetikakoodeksit;

15. tuletab meelde, et tugevad, 
professionaalsed ja sõltumatud 
massiteabevahendid ja interneti 
kättesaadavus on demokraatliku süsteemi 
hädavajalik koostisosa; seetõttu tunneb 
heameelt avaliku teabesüsteemi arendamise 
strateegia ja tegevuskava vastuvõtmise üle 
ning riigi kavatsuse üle loobuda 
massiteabevahendite omamisest; tunneb 
siiski muret meediasektori kontrollimise ja 
selle tegevusse sekkumise katsete pärast 
ning palub ametiasutustel tagada meedia 
sõltumatus poliitilisest survest ja muust 
mõjutamisest; tunneb muret Serbia 
ajakirjanike ähvardamise pärast ning nõuab 
ähvarduste põhjalikku uurimist, et tagada 
ajakirjanikele turvaline keskkond 
tulemuslikuks tööks, ilma et nad peaksid 
end ise tsenseerima; rõhutab vajadust 
tegutseda massiteabevahendite omandi 
koondumise ning meediasektori 
läbipaistmatuse vastu ning tagada võrdne 
juurdepääs reklaamiturule, kaasa arvatud 
reklaamile ja propagandale eraldatavad 
riiklikud vahendid; nõuab, et ajakirjanikud 
täidaksid eetikakoodeksit; võtab 
teadmiseks, et internetile juurdepääsu tase 
on endiselt madal, tunnistab interneti 
tähtsust meediavabaduse jaoks ja nõuab 
tungivalt ametivõimudelt selles 
valdkonnas võimalikult suuri pingutusi;

Or. en

Muudatusettepanek 99
Kinga Gál

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. tuletab meelde, et tugevad ja 
sõltumatud massiteabevahendid on 
demokraatliku süsteemi hädavajalik 
koostisosa; seetõttu tunneb heameelt 
avaliku teabesüsteemi arendamise 
strateegia ja tegevuskava vastuvõtmise üle 
ning riigi kavatsuse üle loobuda 
massiteabevahendite omamisest; tunneb 
siiski muret meediasektori kontrollimise ja 
selle tegevusse sekkumise katsete pärast 
ning palub ametiasutustel tagada meedia 
sõltumatus poliitilisest survest ja muust 
mõjutamisest; tunneb muret Serbia 
ajakirjanike ähvardamise pärast ning nõuab 
ähvarduste põhjalikku uurimist, et tagada 
ajakirjanikele turvaline keskkond 
tulemuslikuks tööks, ilma et nad peaksid 
end ise tsenseerima; rõhutab vajadust 
tegutseda massiteabevahendite omandi 
koondumise ning meediasektori 
läbipaistmatuse vastu ning tagada võrdne 
juurdepääs reklaamiturule, kaasa arvatud 
reklaamile ja propagandale eraldatavad 
riiklikud vahendid; nõuab, et ajakirjanikud 
täidaksid eetikakoodeksit;

15. tuletab meelde, et tugevad ja 
sõltumatud massiteabevahendid on 
demokraatliku süsteemi hädavajalik 
koostisosa; seetõttu tunneb heameelt 
avaliku teabesüsteemi arendamise 
strateegia ja tegevuskava vastuvõtmise üle 
ning riigi kavatsuse üle loobuda 
massiteabevahendite omamisest; on rahul, 
et strateegias tunnustatakse 
põhiseaduslikke õigusi seoses 
rahvusvähemuste keelse meediaga; tunneb 
siiski muret meediasektori kontrollimise ja 
selle tegevusse sekkumise katsete pärast 
ning palub ametiasutustel tagada meedia 
sõltumatus poliitilisest survest ja muust 
mõjutamisest; tunneb muret Serbia 
ajakirjanike ähvardamise pärast ning nõuab 
ähvarduste põhjalikku uurimist, et tagada 
ajakirjanikele turvaline keskkond 
tulemuslikuks tööks, ilma et nad peaksid 
end ise tsenseerima; rõhutab vajadust 
tegutseda massiteabevahendite omandi 
koondumise ning meediasektori 
läbipaistmatuse vastu ning tagada võrdne 
juurdepääs reklaamiturule, kaasa arvatud 
reklaamile ja propagandale eraldatavad 
riiklikud vahendid; nõuab, et ajakirjanikud 
täidaksid eetikakoodeksit;

Or. en

Muudatusettepanek 100
Kristian Vigenin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. tuletab meelde, et tugevad ja 
sõltumatud massiteabevahendid on
demokraatliku süsteemi hädavajalik 
koostisosa; seetõttu tunneb heameelt 

15. tuletab meelde, et tugevad ja 
sõltumatud massiteabevahendid on 
demokraatliku süsteemi hädavajalik 
koostisosa; seetõttu tunneb heameelt 
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avaliku teabesüsteemi arendamise 
strateegia ja tegevuskava vastuvõtmise üle 
ning riigi kavatsuse üle loobuda 
massiteabevahendite omamisest; tunneb 
siiski muret meediasektori kontrollimise 
ja selle tegevusse sekkumise katsete pärast 
ning palub ametiasutustel tagada meedia 
sõltumatus poliitilisest survest ja muust 
mõjutamisest; tunneb muret Serbia 
ajakirjanike ähvardamise pärast ning nõuab 
ähvarduste põhjalikku uurimist, et tagada 
ajakirjanikele turvaline keskkond 
tulemuslikuks tööks, ilma et nad peaksid 
end ise tsenseerima; rõhutab vajadust 
tegutseda massiteabevahendite omandi 
koondumise ning meediasektori 
läbipaistmatuse vastu ning tagada võrdne 
juurdepääs reklaamiturule, kaasa arvatud 
reklaamile ja propagandale eraldatavad 
riiklikud vahendid; nõuab, et ajakirjanikud 
täidaksid eetikakoodeksit;

avaliku teabesüsteemi arendamise 
strateegia ja tegevuskava vastuvõtmise üle 
ning riigi kavatsuse üle loobuda 
massiteabevahendite omamisest; palub 
ametiasutustel tagada meedia sõltumatus 
poliitilisest survest ja muust mõjutamisest; 
tunneb muret Serbia ajakirjanike
ähvardamise pärast ning nõuab ähvarduste 
põhjalikku uurimist, et tagada 
ajakirjanikele turvaline keskkond 
tulemuslikuks tööks, ilma et nad peaksid 
end ise tsenseerima; rõhutab vajadust 
tegutseda massiteabevahendite omandi 
koondumise ning meediasektori 
läbipaistmatuse vastu ning tagada võrdne 
juurdepääs reklaamiturule, kaasa arvatud 
reklaamile ja propagandale eraldatavad 
riiklikud vahendid; nõuab, et ajakirjanikud 
täidaksid eetikakoodeksit;

Or. en

Muudatusettepanek 101
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. tuletab meelde, et tugevad ja 
sõltumatud massiteabevahendid on 
demokraatliku süsteemi hädavajalik 
koostisosa; seetõttu tunneb heameelt 
avaliku teabesüsteemi arendamise 
strateegia ja tegevuskava vastuvõtmise üle 
ning riigi kavatsuse üle loobuda 
massiteabevahendite omamisest; tunneb 
siiski muret meediasektori kontrollimise ja 
selle tegevusse sekkumise katsete pärast 
ning palub ametiasutustel tagada meedia 
sõltumatus poliitilisest survest ja muust 
mõjutamisest; tunneb muret Serbia 
ajakirjanike ähvardamise pärast ning nõuab 

15. tuletab meelde, et tugevad ja 
sõltumatud massiteabevahendid on 
demokraatliku süsteemi hädavajalik 
koostisosa; seetõttu tunneb heameelt 
avaliku teabesüsteemi arendamise 
strateegia ja tegevuskava vastuvõtmise üle 
ning riigi kavatsuse üle loobuda 
massiteabevahendite omamisest; tunneb 
siiski muret meediasektori kontrollimise ja 
selle tegevusse sekkumise katsete pärast 
ning palub ametiasutustel tagada meedia 
sõltumatus poliitilisest survest ja muust 
mõjutamisest; on mures selle pärast, et 
võeti vastu kriminaalseadus, millega 
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ähvarduste põhjalikku uurimist, et tagada 
ajakirjanikele turvaline keskkond 
tulemuslikuks tööks, ilma et nad peaksid 
end ise tsenseerima; rõhutab vajadust 
tegutseda massiteabevahendite omandi 
koondumise ning meediasektori 
läbipaistmatuse vastu ning tagada võrdne 
juurdepääs reklaamiturule, kaasa arvatud 
reklaamile ja propagandale eraldatavad 
riiklikud vahendid; nõuab, et ajakirjanikud 
täidaksid eetikakoodeksit;

keelatakse kohtuprotsesside ja 
kohtuotsuste avalik kommenteerimine 
meediavahendites; tunneb muret Serbia 
ajakirjanike ähvardamise pärast ning nõuab 
ähvarduste põhjalikku uurimist, et tagada 
ajakirjanikele turvaline keskkond 
tulemuslikuks tööks, ilma et nad peaksid 
end ise tsenseerima; rõhutab vajadust 
tegutseda massiteabevahendite omandi 
koondumise ning meediasektori 
läbipaistmatuse vastu ning tagada võrdne 
juurdepääs reklaamiturule, kaasa arvatud 
reklaamile ja propagandale eraldatavad 
riiklikud vahendid; nõuab, et ajakirjanikud 
täidaksid eetikakoodeksit;

Or. en

Muudatusettepanek 102
Göran Färm

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. tuletab meelde, et tugevad ja 
sõltumatud massiteabevahendid on 
demokraatliku süsteemi hädavajalik 
koostisosa; seetõttu tunneb heameelt 
avaliku teabesüsteemi arendamise 
strateegia ja tegevuskava vastuvõtmise üle 
ning riigi kavatsuse üle loobuda 
massiteabevahendite omamisest; tunneb 
siiski muret meediasektori kontrollimise ja 
selle tegevusse sekkumise katsete pärast 
ning palub ametiasutustel tagada meedia 
sõltumatus poliitilisest survest ja muust 
mõjutamisest; tunneb muret Serbia 
ajakirjanike ähvardamise pärast ning nõuab 
ähvarduste põhjalikku uurimist, et tagada 
ajakirjanikele turvaline keskkond 
tulemuslikuks tööks, ilma et nad peaksid 
end ise tsenseerima; rõhutab vajadust 
tegutseda massiteabevahendite omandi 
koondumise ning meediasektori 

15. tuletab meelde, et tugevad ja 
sõltumatud massiteabevahendid on 
demokraatliku süsteemi hädavajalik 
koostisosa; seetõttu tunneb heameelt 
avaliku teabesüsteemi arendamise 
strateegia ja tegevuskava vastuvõtmise üle 
ning riigi kavatsuse üle loobuda 
massiteabevahendite omamisest; tunneb 
siiski muret meediasektori kontrollimise ja 
selle tegevusse sekkumise katsete pärast 
ning palub ametiasutustel tagada meedia 
sõltumatus poliitilisest survest ja muust 
mõjutamisest; kutsub Serbia valitsust üles 
tagama meedia vabadus ja sõltumatus 
vastavalt ELi normidele; tunneb muret 
Serbia ajakirjanike ähvardamise pärast 
ning nõuab ähvarduste põhjalikku uurimist, 
et tagada ajakirjanikele turvaline keskkond 
tulemuslikuks tööks, ilma et nad peaksid 
end ise tsenseerima; rõhutab vajadust 
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läbipaistmatuse vastu ning tagada võrdne 
juurdepääs reklaamiturule, kaasa arvatud 
reklaamile ja propagandale eraldatavad 
riiklikud vahendid; nõuab, et ajakirjanikud 
täidaksid eetikakoodeksit;

tegutseda massiteabevahendite omandi 
koondumise ning meediasektori 
läbipaistmatuse vastu ning tagada võrdne 
juurdepääs reklaamiturule, kaasa arvatud 
reklaamile ja propagandale eraldatavad 
riiklikud vahendid; nõuab, et ajakirjanikud 
täidaksid eetikakoodeksit;

Or. en

Muudatusettepanek 103
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. peab kahetsusväärseks, et Serbia 
võimud takistasid massiteabevahendeid 
kajastamast 2011. aasta juulis Põhja-
Kosovos toimunud kokkupõrkeid ning 
kujutasid moonutatult KFORi rolli neis 
sündmustes; toonitab vaba ja sõltumatu 
meedia suurt tähtsust demokraatliku ja 
hästiinformeeritud avalikkuse 
kujundamisel;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 104
Takis Hadjigeorgiou

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. peab kahetsusväärseks, et Serbia 
võimud takistasid massiteabevahendeid 
kajastamast 2011. aasta juulis Põhja-
Kosovos toimunud kokkupõrkeid ning
kujutasid moonutatult KFORi rolli neis 
sündmustes; toonitab vaba ja sõltumatu 

16. peab kahetsusväärseks, et mõningad 
vahejuhtumid on jäänud Serbia 
massiteabevahendites kajastamata ning 
toonitab vaba ja sõltumatu meedia suurt 
tähtsust demokraatliku ja 
hästiinformeeritud avalikkuse 
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meedia suurt tähtsust demokraatliku ja 
hästiinformeeritud avalikkuse 
kujundamisel;

kujundamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 105
Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. peab kahetsusväärseks, et Serbia 
võimud takistasid massiteabevahendeid 
kajastamast 2011. aasta juulis Põhja-
Kosovos toimunud kokkupõrkeid ning
kujutasid moonutatult KFORi rolli neis 
sündmustes; toonitab vaba ja sõltumatu 
meedia suurt tähtsust demokraatliku ja 
hästiinformeeritud avalikkuse 
kujundamisel;

16. peab kahetsusväärseks, et Serbia 
võimud takistasid massiteabevahendeid 
kajastamast 2011. aasta juulis Põhja-
Kosovos toimunud kokkupõrkeid ning
andsid kohati väga tasakaalustamata 
ülevaate KFORi rollist neis sündmustes;
toonitab vaba ja sõltumatu meedia suurt 
tähtsust demokraatliku ja 
hästiinformeeritud avalikkuse 
kujundamisel;

Or. de

Muudatusettepanek 106
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. peab murettekitavaks albaanlaste 
proteste diskrimineerimise vastu ning 
pingelist olukorda Sandžakis ja palub 
valitsusel omistada suuremat poliitilist 
tähtsust vähemuste olukorra
parandamisele, kaasa arvatud nende 
juurdepääs haridusele ning esindatus 
kohalikes asutustes, samuti Preševo oru ja 
Sandžaki majandusareng; märgib, et kaks 

17. peab murettekitavaks albaanlaste 
proteste diskrimineerimise vastu ning 
pingelist olukorda Sandžakis ja palub 
valitsusel omistada suuremat poliitilist 
tähtsust vähemuste põhiõiguste
parandamisele, kaasa arvatud nende 
juurdepääs emakeelsele haridusele, võrdne 
pääs tööturule ning õiglane esindatus 
kohalikes asutustes, samuti Preševo oru ja 
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aastat pärast vähemusnõukogude valimisi 
ei ole bosnia rahvusnõukogu ikka veel 
moodustatud, ning nõuab selle kiiret 
moodustamist vastavalt eeskirjadele; palub 
poliitilistel ja usujuhtidel hoiduda 
teravatest sõnavõttudest, mis võivad 
pingeid õhutada;

Sandžaki majandusareng; kutsub Serbia 
valitsust kõigi vajalike vahenditega 
võitlema diskrimineerimise ja tööpuuduse 
vastu neis piirkondades; märgib, et kaks 
aastat pärast vähemusnõukogude valimisi 
ei ole bosnia rahvusnõukogu ikka veel 
moodustatud, ning nõuab selle kiiret 
moodustamist vastavalt eeskirjadele; palub 
poliitilistel ja usujuhtidel hoiduda 
teravatest sõnavõttudest, mis võivad 
pingeid õhutada; palub Serbia valitsusel 
jääda Sandžaki usukogukonnaga seotud 
pingete küsimuses erapooletuks, võtta 
meetmeid heade suhete tagamiseks selle 
kogukonnaga ning tagada talle 
usuvabadus;

Or. en

Muudatusettepanek 107
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. peab murettekitavaks albaanlaste 
proteste diskrimineerimise vastu ning 
pingelist olukorda Sandžakis ja palub 
valitsusel omistada suuremat poliitilist 
tähtsust vähemuste olukorra 
parandamisele, kaasa arvatud nende 
juurdepääs haridusele ning esindatus 
kohalikes asutustes, samuti Preševo oru ja 
Sandžaki majandusareng; märgib, et kaks 
aastat pärast vähemusnõukogude valimisi 
ei ole bosnia rahvusnõukogu ikka veel 
moodustatud, ning nõuab selle kiiret 
moodustamist vastavalt eeskirjadele; palub 
poliitilistel ja usujuhtidel hoiduda 
teravatest sõnavõttudest, mis võivad 
pingeid õhutada;

17. väljendab rahulolu Serbia üldiselt 
heade rahvustevaheliste suhete ja 
rahvusest tingitud vahejuhtumite arvu ja 
ägeduse vähenemise üle; peab siiski 
murettekitavaks albaanlaste proteste 
diskrimineerimise vastu ning pingelist 
olukorda Sandžakis ja palub valitsusel 
omistada suuremat poliitilist tähtsust 
vähemuste olukorra parandamisele, kaasa 
arvatud nende juurdepääs haridusele ning 
esindatus kohalikes asutustes, samuti 
Preševo oru ja Sandžaki majandusareng; 
märgib, et kaks aastat pärast 
vähemusnõukogude valimisi ei ole bosnia 
rahvusnõukogu (väidetavalt valimistel 
tehtud menetlusvigade tõttu) ikka veel 
moodustatud, ning nõuab selle kiiret 
moodustamist vastavalt eeskirjadele; palub 
kõigi asjaomaste osapoolte poliitilistel ja 
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usujuhtidel hoiduda teravatest 
sõnavõttudest, mis võivad pingeid õhutada;

Or. en

Muudatusettepanek 108
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. peab murettekitavaks albaanlaste 
proteste diskrimineerimise vastu ning 
pingelist olukorda Sandžakis ja palub 
valitsusel omistada suuremat poliitilist 
tähtsust vähemuste olukorra 
parandamisele, kaasa arvatud nende 
juurdepääs haridusele ning esindatus 
kohalikes asutustes, samuti Preševo oru ja 
Sandžaki majandusareng; märgib, et kaks 
aastat pärast vähemusnõukogude valimisi 
ei ole bosnia rahvusnõukogu ikka veel 
moodustatud, ning nõuab selle kiiret 
moodustamist vastavalt eeskirjadele; palub 
poliitilistel ja usujuhtidel hoiduda 
teravatest sõnavõttudest, mis võivad 
pingeid õhutada;

17. peab murettekitavaks albaanlaste 
proteste diskrimineerimise vastu ning 
pingelist olukorda Sandžakis ja palub 
valitsusel omistada suuremat poliitilist 
tähtsust vähemuste olukorra 
parandamisele, kaasa arvatud nende 
juurdepääs haridusele ning esindatus 
kohalikes asutustes, samuti Preševo oru ja 
Sandžaki majandusareng; tervitab 
oktoobris Bujanovaci omavalitsuses 
sõlmitud kokkulepet , milles nähakse ette 
albaanlaste järkjärguline lülitamine 
haldusorganite koosseisu, ning nõuab 
selle kiiret elluviimist; märgib, et kaks 
aastat pärast vähemusnõukogude valimisi 
ei ole bosnia rahvusnõukogu ikka veel 
moodustatud, ning nõuab selle kiiret 
moodustamist vastavalt eeskirjadele; palub
poliitilistel ja usujuhtidel hoiduda 
teravatest sõnavõttudest, mis võivad 
pingeid õhutada;

Or. en

Muudatusettepanek 109
Kristian Vigenin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. peab murettekitavaks albaanlaste 
proteste diskrimineerimise vastu ning 
pingelist olukorda Sandžakis ja palub 
valitsusel omistada suuremat poliitilist 
tähtsust vähemuste olukorra 
parandamisele, kaasa arvatud nende 
juurdepääs haridusele ning esindatus 
kohalikes asutustes, samuti Preševo oru ja 
Sandžaki majandusareng; märgib, et kaks 
aastat pärast vähemusnõukogude valimisi 
ei ole bosnia rahvusnõukogu ikka veel 
moodustatud, ning nõuab selle kiiret 
moodustamist vastavalt eeskirjadele; palub 
poliitilistel ja usujuhtidel hoiduda 
teravatest sõnavõttudest, mis võivad 
pingeid õhutada;

17. arvestades albaanlaste proteste 
diskrimineerimise vastu ning pingelist 
olukorda Sandžakis, palub valitsusel 
omistada suuremat poliitilist tähtsust 
vähemuste olukorra parandamisele, kaasa 
arvatud nende juurdepääs haridusele ning 
esindatus kohalikes asutustes, samuti 
Preševo oru ja Sandžaki majandusareng; 
märgib, et kaks aastat pärast 
vähemusnõukogude valimisi ei ole bosnia 
rahvusnõukogu ikka veel moodustatud, 
ning nõuab selle kiiret moodustamist 
vastavalt eeskirjadele; palub poliitilistel ja 
usujuhtidel hoiduda teravatest 
sõnavõttudest, mis võivad pingeid õhutada;

Or. en

Muudatusettepanek 110
György Schöpflin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. peab murettekitavaks albaanlaste 
proteste diskrimineerimise vastu ning 
pingelist olukorda Sandžakis ja palub 
valitsusel omistada suuremat poliitilist 
tähtsust vähemuste olukorra 
parandamisele, kaasa arvatud nende 
juurdepääs haridusele ning esindatus 
kohalikes asutustes, samuti Preševo oru ja 
Sandžaki majandusareng; märgib, et kaks 
aastat pärast vähemusnõukogude valimisi 
ei ole bosnia rahvusnõukogu ikka veel 
moodustatud, ning nõuab selle kiiret 
moodustamist vastavalt eeskirjadele; palub 
poliitilistel ja usujuhtidel hoiduda 
teravatest sõnavõttudest, mis võivad 
pingeid õhutada;

17. peab murettekitavaks albaanlaste 
proteste diskrimineerimise vastu ning 
pingelist olukorda Sandžakis ja palub 
valitsusel omistada suuremat poliitilist 
tähtsust kõigi vähemuste olukorra 
parandamisele, kaasa arvatud nende 
juurdepääs haridusele ning esindatus 
kohalikes asutustes, samuti Preševo oru ja 
Sandžaki majandusareng; märgib, et kaks 
aastat pärast vähemusnõukogude valimisi 
ei ole bosnia rahvusnõukogu ikka veel 
moodustatud, ning nõuab selle kiiret 
moodustamist vastavalt eeskirjadele; palub 
poliitilistel ja usujuhtidel hoiduda 
teravatest sõnavõttudest, mis võivad 
pingeid õhutada;
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Or. en

Muudatusettepanek 111
Evgeni Kirilov

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. peab murettekitavaks albaanlaste 
proteste diskrimineerimise vastu ning 
pingelist olukorda Sandžakis ja palub 
valitsusel omistada suuremat poliitilist 
tähtsust vähemuste olukorra 
parandamisele, kaasa arvatud nende 
juurdepääs haridusele ning esindatus 
kohalikes asutustes, samuti Preševo oru ja 
Sandžaki majandusareng; märgib, et kaks 
aastat pärast vähemusnõukogude valimisi 
ei ole bosnia rahvusnõukogu ikka veel 
moodustatud, ning nõuab selle kiiret 
moodustamist vastavalt eeskirjadele; palub 
poliitilistel ja usujuhtidel hoiduda 
teravatest sõnavõttudest, mis võivad 
pingeid õhutada;

17. peab murettekitavaks albaanlaste 
proteste diskrimineerimise vastu ning 
pingelist olukorda Sandžakis ja palub 
valitsusel omistada suuremat poliitilist 
tähtsust kõigi vähemuste olukorra 
parandamisele, kaasa arvatud nende 
juurdepääs haridusele ning esindatus 
kohalikes asutustes, samuti Preševo oru ja 
Sandžaki majandusareng; märgib, et kaks 
aastat pärast vähemusnõukogude valimisi 
ei ole bosnia rahvusnõukogu ikka veel 
moodustatud, ning nõuab selle kiiret 
moodustamist vastavalt eeskirjadele; palub 
poliitilistel ja usujuhtidel hoiduda 
teravatest sõnavõttudest, mis võivad 
pingeid õhutada;

Or. en

Muudatusettepanek 112
Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. peab murettekitavaks albaanlaste 
proteste diskrimineerimise vastu ning 
pingelist olukorda Sandžakis ja palub 
valitsusel omistada suuremat poliitilist 
tähtsust vähemuste olukorra 
parandamisele, kaasa arvatud nende 
juurdepääs haridusele ning esindatus 

17. peab murettekitavaks albaanlaste 
proteste diskrimineerimise vastu ning 
pingelist olukorda Sandžakis ja palub 
valitsusel omistada suuremat poliitilist 
tähtsust vähemuste olukorra 
parandamisele, kaasa arvatud nende 
juurdepääs haridusele ning esindatus 
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kohalikes asutustes, samuti Preševo oru ja 
Sandžaki majandusareng; märgib, et kaks 
aastat pärast vähemusnõukogude valimisi 
ei ole bosnia rahvusnõukogu ikka veel 
moodustatud, ning nõuab selle kiiret 
moodustamist vastavalt eeskirjadele; palub 
poliitilistel ja usujuhtidel hoiduda 
teravatest sõnavõttudest, mis võivad 
pingeid õhutada;

kohalikes asutustes, samuti Preševo oru ja 
Sandžaki majandusareng; märgib, et kaks 
aastat pärast vähemusnõukogude valimisi 
ei ole bosnia rahvusnõukogu ikka veel 
moodustatud; palub poliitilistel ja 
usujuhtidel hoiduda teravatest 
sõnavõttudest, mis võivad pingeid õhutada;

Or. de

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17 a. soovitab Serbia ametivõimudel 
juurutada riigi kirdeosa koolides 
rumeeniakeelne õpetus, teha sealsetele 
rumeenlastele (valahhidele) 
kättesaadavaks rumeeniakeelsed 
massiteabevahendid, võtta rumeenia keel 
kasutusele nende külade ja linnade 
avalikus sfääris, kus rumeenlased 
moodustavad üle 15% elanikkonnast, 
anda Rumeenia õigeusu kirikule nn 
traditsioonilise kiriku staatus ning 
laiendada tema usuküsimuste alast 
jurisdiktsiooni kogu Serbia 
territooriumile;

Or. en

Muudatusettepanek 114
Andrey Kovatchev

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17 a. on mures bulgaaria vähemuse 
õiguste pärast hariduse ja kultuuri vallas 
ja oma emakeele ametlikul kasutamisel 
ning selle vähemuse poliitiliste ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
aktivistide ähvardamise pärast;

Or. en

Muudatusettepanek 115
Nadezhda Neynsky

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17 a. rõhutab vajadust austada 
rahvusvähemuste, sealhulgas ka 
bulgaaria rahvusteadvusega Serbia 
kodanike kultuurilist mitmekesisust 
sellega, et ei tehta takistusi nende 
kultuurikeskustele, elektroonilisele ja 
trükimeediale ning raamatukogudele, mis 
piisavalt hoolitsevad nende kogukondade 
kultuuriliste vajaduste eest;

Or. en

Muudatusettepanek 116
György Schöpflin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. rõhutab, kui tähtis on rahvaloendus, 
mis võimaldab koguda Serbia arenguks 
olulist statistilist teavet, eriti vähem 
arenenud piirkondade kohta; rõõmustab 

18. rõhutab, kui tähtis on rahvaloendus, 
mis võimaldab koguda Serbia arenguks
olulist statistilist teavet, eriti vähem 
arenenud piirkondade kohta; rõõmustab 
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selle üle, et Serbias 2011. aasta oktoobris 
toimunud rahvaloendus kulges üldiselt 
edukalt; peab väga kahetsusväärseks 
albaania poliitikute üleskutseid 
rahvaloendust boikoteerida, kuna neid 
üleskutseid võttis kuulda osa kohalike 
valimiskomisjonide liikmetest ja 
märkimisväärne hulk Preševo ning 
Bujanovaci elanikke;

selle üle, et Serbias 2011. aasta oktoobris 
toimunud rahvaloendus kulges üldiselt 
edukalt; peab väga kahetsusväärseks 
albaania poliitikute üleskutseid 
rahvaloendust boikoteerida, kuna neid 
üleskutseid võttis kuulda osa kohalike 
valimiskomisjonide liikmetest ja 
märkimisväärne hulk Preševo ning 
Bujanovaci elanikke; märgib, et 
ametivõimud ei ole veel avaldanud 
statistikat elanike rahvusliku kuuluvuse 
kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 117
Nadezhda Neynsky

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. kutsub valitsust üles andma etniliste 
vähemustega asustatud vähimarenenud 
piirkondadele majandusabi ning töötama 
välja strateegiad tööpuuduse määra 
vähendamiseks nimetatud piirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 118
Evgeni Kirilov

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. kutsub Serbia ametivõime üles 
tegelema riigis valitseva piirkondliku 
ebavõrdsuse probleemiga ning tagama, et 
kagupiirkonna sotsiaalsele ja 
majandusarengule pööratakse piisavalt 
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tähelepanu;

Or. en

Muudatusettepanek 119
Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. nõuab edasisi samme 
diskrimineerimisvastase seadusraamistiku 
täielikuks rakendamiseks; tunneb tõsist 
muret selle pärast, et Serbias napib 
poliitilist tahet sallivuse propageerimiseks 
ja põhiliste inimõiguste austamiseks, 
samuti selle pärast, et 2. oktoobril 2011. 
aastal kavas olnud Pride’i rongkäigu 
ettevalmistuste käigus selgus, et ei 
suudeta tagada osavõtjate turvalisust, mis 
viis ürituse keelamiseni; mõistab järsult 
hukka mõnede poliitikute ja õigeusu 
vaimulikkonna liikmete vaenulikud ja 
diskrimineerivad märkused ülalnimetatud 
teemal; tuletab valitsusele meelde, et sõna-
ja kogunemisvabadus kuulub põhiliste 
inimõiguste hulka ning on üks ELi 
põhiväärtusi, mida peab austama iga riik, 
kes tahab ELi liikmeks saada; tervitab 
ombudsmani ja võrdõiguslikkuse voliniku 
positiivset tegevust nende väärtuste 
propageerimiseks Serbia ühiskonnas;
nõuab, et uuritaks äärmusrühmituste 
ähvardusi, mis rongkäigu keelamise 
põhjuseks toodi; tuletab meelde, et 2010. 
aasta Pride’i rongkäiku saatnud vägivalla 
uurimine on kulgenud aeglaselt ja 
praeguseks on vaid mõnedele 
kohtualustele määratud leebed karistused; 
tunneb samas heameelt selle üle, et 
prokuratuur ja kohtud on astunud samme 
äärmusorganisatsioonide keelustamiseks; 
kutsub riigi- ja linnavõime usinalt töötama 
salliva õhkkonna nimel, arvestades sellega, 

19. nõuab edasisi samme 
diskrimineerimisvastase seadusraamistiku 
täielikuks rakendamiseks; tuletab meelde, 
et sõna- ja kogunemisvabadus kuulub 
põhiliste inimõiguste hulka ning on üks 
ELi põhiväärtusi, mida peavad austama
kõik ELi liikmesriigid ja iga riik, kes tahab 
ELi liikmeks saada; tervitab ombudsmani 
ja võrdõiguslikkuse voliniku positiivset 
tegevust nende väärtuste propageerimiseks 
Serbia ühiskonnas; kutsub riigi- ja 
linnavõime usinalt töötama salliva 
õhkkonna nimel, arvestades sellega, et 
Serbiast peaks lähemas tulevikus saama 
ELi kandidaatriik;
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et Serbiast peaks lähemas tulevikus saama 
ELi kandidaatriik;

Or. de

Muudatusettepanek 120
Nadezhda Neynsky

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. nõuab edasisi samme 
diskrimineerimisvastase seadusraamistiku 
täielikuks rakendamiseks; tunneb tõsist 
muret selle pärast, et Serbias napib 
poliitilist tahet sallivuse propageerimiseks 
ja põhiliste inimõiguste austamiseks, 
samuti selle pärast, et 2. oktoobril 2011. 
aastal kavas olnud Pride’i rongkäigu 
ettevalmistuste käigus selgus, et ei suudeta 
tagada osavõtjate turvalisust, mis viis 
ürituse keelamiseni; mõistab järsult hukka
mõnede poliitikute ja õigeusu 
vaimulikkonna liikmete vaenulikud ja 
diskrimineerivad märkused ülalnimetatud 
teemal; tuletab valitsusele meelde, et sõna-
ja kogunemisvabadus kuulub põhiliste 
inimõiguste hulka ning on üks ELi 
põhiväärtusi, mida peab austama iga riik, 
kes tahab ELi liikmeks saada; tervitab 
ombudsmani ja võrdõiguslikkuse voliniku 
positiivset tegevust nende väärtuste 
propageerimiseks Serbia ühiskonnas;
nõuab, et uuritaks äärmusrühmituste 
ähvardusi, mis rongkäigu keelamise 
põhjuseks toodi; tuletab meelde, et 2010. 
aasta Pride’i rongkäiku saatnud vägivalla 
uurimine on kulgenud aeglaselt ja 
praeguseks on vaid mõnedele 
kohtualustele määratud leebed karistused;
tunneb samas heameelt selle üle, et 
prokuratuur ja kohtud on astunud samme 
äärmusorganisatsioonide keelustamiseks;
kutsub riigi- ja linnavõime usinalt töötama 

19. nõuab edasisi samme 
diskrimineerimisvastase seadusraamistiku 
täielikuks rakendamiseks; tunneb tõsist 
muret selle pärast, et Serbias napib 
poliitilist tahet sallivuse propageerimiseks 
ja põhiliste inimõiguste austamiseks, 
samuti selle pärast, et 2. oktoobril 2011. 
aastal kavas olnud Pride’i rongkäigu 
ettevalmistuste käigus selgus, et ei suudeta 
tagada osavõtjate turvalisust, mis viis 
ürituse keelamiseni; mõistab järsult hukka 
mõnede poliitikute ja õigeusu 
vaimulikkonna liikmete vaenulikud ja 
diskrimineerivad märkused ülalnimetatud 
teemal; nõuab tungivalt, et ametivõimud 
tagaksid sõna- ja kogunemisvabaduse;
tervitab ombudsmani ja võrdõiguslikkuse 
voliniku positiivset tegevust nende 
väärtuste propageerimiseks Serbia 
ühiskonnas; nõuab, et uuritaks 
äärmusrühmituste ähvardusi, mis 
rongkäigu keelamise põhjuseks toodi;
tuletab meelde, et 2010. aasta Pride’i 
rongkäiku saatnud vägivalla uurimine on 
kulgenud aeglaselt; tunneb samas heameelt 
selle üle, et prokuratuur ja kohtud on 
astunud samme äärmusorganisatsioonide 
keelustamiseks; kutsub riigi- ja linnavõime 
usinalt töötama salliva õhkkonna nimel, 
arvestades sellega, et Serbiast peaks 
lähemas tulevikus saama ELi 
kandidaatriik;
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salliva õhkkonna nimel, arvestades sellega, 
et Serbiast peaks lähemas tulevikus saama 
ELi kandidaatriik;

Or. en

Muudatusettepanek 121
Eduard Kukan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. nõuab edasisi samme 
diskrimineerimisvastase seadusraamistiku 
täielikuks rakendamiseks; tunneb tõsist 
muret selle pärast, et Serbias napib 
poliitilist tahet sallivuse propageerimiseks 
ja põhiliste inimõiguste austamiseks, 
samuti selle pärast, et 2. oktoobril 2011. 
aastal kavas olnud Pride’i rongkäigu 
ettevalmistuste käigus selgus, et ei suudeta 
tagada osavõtjate turvalisust, mis viis 
ürituse keelamiseni; mõistab järsult hukka 
mõnede poliitikute ja õigeusu 
vaimulikkonna liikmete vaenulikud ja 
diskrimineerivad märkused ülalnimetatud 
teemal; tuletab valitsusele meelde, et sõna-
ja kogunemisvabadus kuulub põhiliste 
inimõiguste hulka ning on üks ELi 
põhiväärtusi, mida peab austama iga riik, 
kes tahab ELi liikmeks saada; tervitab 
ombudsmani ja võrdõiguslikkuse voliniku 
positiivset tegevust nende väärtuste 
propageerimiseks Serbia ühiskonnas;
nõuab, et uuritaks äärmusrühmituste 
ähvardusi, mis rongkäigu keelamise 
põhjuseks toodi; tuletab meelde, et 2010. 
aasta Pride’i rongkäiku saatnud vägivalla 
uurimine on kulgenud aeglaselt ja 
praeguseks on vaid mõnedele kohtualustele 
määratud leebed karistused; tunneb samas 
heameelt selle üle, et prokuratuur ja kohtud 
on astunud samme 
äärmusorganisatsioonide keelustamiseks;

19. nõuab edasisi samme 
diskrimineerimisvastase seadusraamistiku 
täielikuks rakendamiseks; tunneb tõsist 
muret selle pärast, et Serbias napib 
poliitilist tahet sallivuse propageerimiseks 
ja põhiliste inimõiguste austamiseks, 
samuti selle pärast, et 2. oktoobril 2011. 
aastal kavas olnud Pride’i rongkäigu 
ettevalmistuste käigus selgus, et ei suudeta 
tagada osavõtjate turvalisust, mis viis 
ürituse keelamiseni; mõistab järsult hukka 
mõnede poliitikute ja õigeusu 
vaimulikkonna liikmete vaenulikud ja 
diskrimineerivad märkused ülalnimetatud 
teemal; tuletab valitsusele meelde, et sõna-
ja kogunemisvabadus kuulub põhiliste 
inimõiguste hulka ning on üks ELi 
põhiväärtusi, mida peab austama iga riik, 
kes tahab ELi liikmeks saada; tunneb 
sellega seoses heameelt 
konstitutsioonikohtu 22. detsembri otsuse 
üle; tervitab ombudsmani ja 
võrdõiguslikkuse voliniku positiivset 
tegevust nende väärtuste propageerimiseks 
Serbia ühiskonnas; nõuab, et uuritaks 
äärmusrühmituste ähvardusi, mis 
rongkäigu keelamise põhjuseks toodi;
tuletab meelde, et 2010. aasta Pride’i 
rongkäiku saatnud vägivalla uurimine on 
kulgenud aeglaselt ja praeguseks on vaid 
mõnedele kohtualustele määratud leebed 
karistused; tunneb samas heameelt selle 
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kutsub riigi- ja linnavõime usinalt töötama 
salliva õhkkonna nimel, arvestades sellega, 
et Serbiast peaks lähemas tulevikus saama 
ELi kandidaatriik;

üle, et prokuratuur ja kohtud on astunud 
samme äärmusorganisatsioonide 
keelustamiseks; kutsub riigi- ja linnavõime 
usinalt töötama salliva õhkkonna nimel, 
arvestades sellega, et Serbiast peaks 
lähemas tulevikus saama ELi 
kandidaatriik;

Or. en

Muudatusettepanek 122
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. nõuab edasisi samme 
diskrimineerimisvastase seadusraamistiku 
täielikuks rakendamiseks; tunneb tõsist 
muret selle pärast, et Serbias napib 
poliitilist tahet sallivuse propageerimiseks 
ja põhiliste inimõiguste austamiseks, 
samuti selle pärast, et 2. oktoobril 2011. 
aastal kavas olnud Pride’i rongkäigu 
ettevalmistuste käigus selgus, et ei suudeta 
tagada osavõtjate turvalisust, mis viis 
ürituse keelamiseni; mõistab järsult hukka 
mõnede poliitikute ja õigeusu 
vaimulikkonna liikmete vaenulikud ja 
diskrimineerivad märkused ülalnimetatud 
teemal; tuletab valitsusele meelde, et sõna-
ja kogunemisvabadus kuulub põhiliste 
inimõiguste hulka ning on üks ELi 
põhiväärtusi, mida peab austama iga riik, 
kes tahab ELi liikmeks saada; tervitab 
ombudsmani ja võrdõiguslikkuse voliniku 
positiivset tegevust nende väärtuste 
propageerimiseks Serbia ühiskonnas;
nõuab, et uuritaks äärmusrühmituste 
ähvardusi, mis rongkäigu keelamise 
põhjuseks toodi; tuletab meelde, et 2010. 
aasta Pride’i rongkäiku saatnud vägivalla
uurimine on kulgenud aeglaselt ja 
praeguseks on vaid mõnedele 

19. nõuab edasisi samme 
diskrimineerimisvastase seadusraamistiku 
täielikuks rakendamiseks; tunneb tõsist 
muret selle pärast, et Serbias napib 
poliitilist tahet sallivuse propageerimiseks 
ja põhiliste inimõiguste austamiseks, 
samuti selle pärast, et 2. oktoobril 2011. 
aastal kavas olnud Pride’i rongkäigu 
ettevalmistuste käigus selgus, et ei suudeta 
tagada osavõtjate turvalisust, mis viis 
ürituse keelamiseni; mõistab järsult hukka 
mõnede poliitikute ja õigeusu 
vaimulikkonna liikmete vaenulikud ja 
diskrimineerivad märkused ülalnimetatud 
teemal; tuletab valitsusele meelde, et sõna-
ja kogunemisvabadus kuulub põhiliste 
inimõiguste hulka ning on üks ELi 
põhiväärtusi, mida peab austama iga riik, 
kes tahab ELi liikmeks saada; tervitab 
ombudsmani ja võrdõiguslikkuse voliniku 
positiivset tegevust nende väärtuste 
propageerimiseks Serbia ühiskonnas;
nõuab, et uuritaks nii äärmusrühmituste 
ähvardusi, mis rongkäigu keelamise 
põhjuseks toodi, kui ka 2010. aasta Pride’i 
rongkäiku saatnud vägivalla täiendavat 
uurimist; rõhutab esimeste Serbia geide 
diskrimineerimise eest süüdimõistvate 
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kohtualustele määratud leebed karistused;
tunneb samas heameelt selle üle, et 
prokuratuur ja kohtud on astunud samme 
äärmusorganisatsioonide keelustamiseks; 
kutsub riigi- ja linnavõime usinalt töötama 
salliva õhkkonna nimel, arvestades sellega, 
et Serbiast peaks lähemas tulevikus saama 
ELi kandidaatriik;

otsuste tähtsust, sealhulgas Belgradi 
kõrgema kohtu otsust, millega 
parempoolse äärmusorganisatsiooni 
juhile mõisteti kaheaastane 
vanglakaristus vägivalla õhutamise eest 
2010. aastal toimunud geiparaadil; kutsub 
riigi- ja linnavõime usinalt töötama salliva 
õhkkonna nimel kooskõlas Euroopa 
normidega;

Or. en

Muudatusettepanek 123
Lorenzo Fontana

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. nõuab edasisi samme 
diskrimineerimisvastase seadusraamistiku 
täielikuks rakendamiseks; tunneb tõsist 
muret selle pärast, et Serbias napib 
poliitilist tahet sallivuse propageerimiseks 
ja põhiliste inimõiguste austamiseks, 
samuti selle pärast, et 2. oktoobril 2011. 
aastal kavas olnud Pride’i rongkäigu 
ettevalmistuste käigus selgus, et ei suudeta 
tagada osavõtjate turvalisust, mis viis 
ürituse keelamiseni; mõistab järsult hukka 
mõnede poliitikute ja õigeusu 
vaimulikkonna liikmete vaenulikud ja 
diskrimineerivad märkused ülalnimetatud 
teemal; tuletab valitsusele meelde, et sõna-
ja kogunemisvabadus kuulub põhiliste 
inimõiguste hulka ning on üks ELi 
põhiväärtusi, mida peab austama iga riik, 
kes tahab ELi liikmeks saada; tervitab 
ombudsmani ja võrdõiguslikkuse voliniku 
positiivset tegevust nende väärtuste 
propageerimiseks Serbia ühiskonnas;
nõuab, et uuritaks äärmusrühmituste 
ähvardusi, mis rongkäigu keelamise 
põhjuseks toodi; tuletab meelde, et 2010. 
aasta Pride’i rongkäiku saatnud vägivalla 

19. nõuab edasisi samme 
diskrimineerimisvastase seadusraamistiku 
täielikuks rakendamiseks; tunneb tõsist 
muret selle pärast, et Serbias napib 
poliitilist tahet sallivuse propageerimiseks 
ja põhiliste inimõiguste austamiseks, 
samuti selle pärast, et 2. oktoobril 2011. 
aastal kavas olnud Pride’i rongkäigu 
ettevalmistuste käigus selgus, et ei suudeta 
tagada osavõtjate turvalisust, mis viis 
ürituse keelamiseni; mõistab järsult hukka 
mõnede poliitikute ja õigeusu 
vaimulikkonna liikmete vaenulikud ja 
diskrimineerivad märkused ülalnimetatud 
teemal; tuletab valitsusele meelde, et sõna-
ja kogunemisvabadus kuulub põhiliste 
inimõiguste hulka ning on üks ELi 
põhiväärtusi, mida peab austama iga riik, 
kes tahab ELi liikmeks saada; tervitab 
ombudsmani ja võrdõiguslikkuse voliniku 
positiivset tegevust nende väärtuste 
propageerimiseks Serbia ühiskonnas;
nõuab, et uuritaks äärmusrühmituste 
ähvardusi, mis rongkäigu keelamise 
põhjuseks toodi; tunneb samas heameelt 
selle üle, et prokuratuur ja kohtud on 
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uurimine on kulgenud aeglaselt ja 
praeguseks on vaid mõnedele 
kohtualustele määratud leebed karistused; 
tunneb samas heameelt selle üle, et 
prokuratuur ja kohtud on astunud samme 
äärmusorganisatsioonide keelustamiseks;
kutsub riigi- ja linnavõime usinalt töötama 
salliva õhkkonna nimel, arvestades sellega, 
et Serbiast peaks lähemas tulevikus saama
ELi kandidaatriik;

astunud samme äärmusorganisatsioonide 
keelustamiseks; kutsub riigi- ja linnavõime 
usinalt töötama salliva õhkkonna nimel, 
arvestades sellega, et Serbiast võib lähemas 
tulevikus saada ELi kandidaatriik;

Or. it

Muudatusettepanek 124
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. nõuab edasisi samme 
diskrimineerimisvastase seadusraamistiku 
täielikuks rakendamiseks; tunneb tõsist 
muret selle pärast, et Serbias napib 
poliitilist tahet sallivuse propageerimiseks 
ja põhiliste inimõiguste austamiseks, 
samuti selle pärast, et 2. oktoobril 2011. 
aastal kavas olnud Pride’i rongkäigu 
ettevalmistuste käigus selgus, et ei suudeta 
tagada osavõtjate turvalisust, mis viis 
ürituse keelamiseni; mõistab järsult hukka 
mõnede poliitikute ja õigeusu 
vaimulikkonna liikmete vaenulikud ja 
diskrimineerivad märkused ülalnimetatud 
teemal; tuletab valitsusele meelde, et sõna-
ja kogunemisvabadus kuulub põhiliste 
inimõiguste hulka ning on üks ELi 
põhiväärtusi, mida peab austama iga riik, 
kes tahab ELi liikmeks saada; tervitab 
ombudsmani ja võrdõiguslikkuse voliniku 
positiivset tegevust nende väärtuste 
propageerimiseks Serbia ühiskonnas;
nõuab, et uuritaks äärmusrühmituste 
ähvardusi, mis rongkäigu keelamise 
põhjuseks toodi; tuletab meelde, et 2010. 

19. nõuab edasisi samme 
diskrimineerimisvastase seadusraamistiku 
täielikuks rakendamiseks; tunneb tõsist 
muret selle pärast, et Serbias napib 
poliitilist tahet sallivuse propageerimiseks 
ja põhiliste inimõiguste austamiseks, 
samuti selle pärast, et 2. oktoobril 2011. 
aastal kavas olnud Pride’i rongkäigu 
ettevalmistuste käigus selgus, et ei suudeta 
tagada osavõtjate turvalisust, mis viis 
ürituse keelamiseni; mõistab järsult hukka 
mõnede poliitikute ja õigeusu 
vaimulikkonna liikmete vaenulikud ja 
diskrimineerivad märkused ülalnimetatud 
teemal; tuletab valitsusele meelde, et sõna-
ja kogunemisvabadus kuulub põhiliste 
inimõiguste hulka ning on üks ELi 
põhiväärtusi, mida peab austama iga riik, 
kes tahab ELi liikmeks saada; tervitab 
ombudsmani ja võrdõiguslikkuse voliniku 
positiivset tegevust nende väärtuste
propageerimiseks Serbia ühiskonnas;
nõuab, et uuritaks äärmusrühmituste 
ähvardusi, mis rongkäigu keelamise 
põhjuseks toodi; tuletab meelde, et 2010. 
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aasta Pride’i rongkäiku saatnud vägivalla 
uurimine on kulgenud aeglaselt ja 
praeguseks on vaid mõnedele kohtualustele 
määratud leebed karistused; tunneb samas 
heameelt selle üle, et prokuratuur ja kohtud 
on astunud samme 
äärmusorganisatsioonide keelustamiseks;
kutsub riigi- ja linnavõime usinalt töötama 
salliva õhkkonna nimel, arvestades sellega, 
et Serbiast peaks lähemas tulevikus saama 
ELi kandidaatriik;

aasta Pride’i rongkäiku saatnud vägivalla 
uurimine on kulgenud aeglaselt ja 
praeguseks on vaid mõnedele kohtualustele 
määratud leebed karistused; tunneb samas 
heameelt selle üle, et prokuratuur ja kohtud 
on astunud samme 
äärmusorganisatsioonide keelustamiseks;
kutsub riigi- ja linnavõime usinalt töötama 
salliva õhkkonna nimel, korraldades 
teavitamiskampaaniaid seoses 
homofoobiaga, arvestades sellega, et 
Serbiast peaks lähemas tulevikus saama 
ELi kandidaatriik;

Or. en

Muudatusettepanek 125
Kristian Vigenin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. nõuab edasisi samme 
diskrimineerimisvastase seadusraamistiku 
täielikuks rakendamiseks; tunneb tõsist 
muret selle pärast, et Serbias napib 
poliitilist tahet sallivuse propageerimiseks 
ja põhiliste inimõiguste austamiseks, 
samuti selle pärast, et 2. oktoobril 2011. 
aastal kavas olnud Pride’i rongkäigu 
ettevalmistuste käigus selgus, et ei suudeta 
tagada osavõtjate turvalisust, mis viis 
ürituse keelamiseni; mõistab järsult hukka 
mõnede poliitikute ja õigeusu 
vaimulikkonna liikmete vaenulikud ja 
diskrimineerivad märkused ülalnimetatud 
teemal; tuletab valitsusele meelde, et sõna-
ja kogunemisvabadus kuulub põhiliste 
inimõiguste hulka ning on üks ELi 
põhiväärtusi, mida peab austama iga riik, 
kes tahab ELi liikmeks saada; tervitab 
ombudsmani ja võrdõiguslikkuse voliniku 
positiivset tegevust nende väärtuste 
propageerimiseks Serbia ühiskonnas;

19. nõuab edasisi samme 
diskrimineerimisvastase seadusraamistiku 
täielikuks rakendamiseks; tunneb tõsist 
muret selle pärast, et Serbias napib 
poliitilist tahet sallivuse propageerimiseks 
ja põhiliste inimõiguste austamiseks, 
samuti selle pärast, et 2. oktoobril 2011. 
aastal kavas olnud Pride’i rongkäigu 
ettevalmistuste käigus selgus, et ei suudeta 
tagada osavõtjate turvalisust, mis viis 
ürituse keelamiseni; mõistab järsult hukka 
mõnede poliitikute ja õigeusu 
vaimulikkonna liikmete vaenulikud ja 
diskrimineerivad märkused ülalnimetatud 
teemal; tuletab valitsusele meelde, et sõna-
ja kogunemisvabadus kuulub põhiliste 
inimõiguste hulka ning on üks ELi 
põhiväärtusi, mida peab austama iga riik, 
kes tahab ELi liikmeks saada; tervitab 
ombudsmani ja võrdõiguslikkuse voliniku 
positiivset tegevust nende väärtuste 
propageerimiseks Serbia ühiskonnas;
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nõuab, et uuritaks äärmusrühmituste 
ähvardusi, mis rongkäigu keelamise 
põhjuseks toodi; tuletab meelde, et 2010. 
aasta Pride’i rongkäiku saatnud vägivalla 
uurimine on kulgenud aeglaselt ja 
praeguseks on vaid mõnedele kohtualustele 
määratud leebed karistused; tunneb samas 
heameelt selle üle, et prokuratuur ja kohtud 
on astunud samme 
äärmusorganisatsioonide keelustamiseks;
kutsub riigi- ja linnavõime usinalt töötama 
salliva õhkkonna nimel, arvestades sellega, 
et Serbiast peaks lähemas tulevikus saama 
ELi kandidaatriik;

nõuab, et uuritaks äärmusrühmituste 
ähvardusi, mis rongkäigu keelamise 
põhjuseks toodi; tuletab meelde, et 2010. 
aasta Pride’i rongkäiku saatnud vägivalla 
uurimine on kulgenud aeglaselt ja 
praeguseks on vaid mõnedele kohtualustele 
määratud leebed karistused; tunneb samas 
heameelt selle üle, et prokuratuur ja kohtud 
on astunud samme 
äärmusorganisatsioonide keelustamiseks;
kutsub riigi- ja linnavõime usinalt töötama 
salliva õhkkonna nimel;

Or. en

Muudatusettepanek 126
Jelko Kacin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19 a. tunneb heameelt lastekaitse 
valdkonnas tehtud edusammude üle ja 
tugeva õigusliku aluse ja strateegiate 
loomise üle, et suurendada laste õiguste 
järgimist ja reformida laste 
hoolekandesüsteemi; väljendab siiski 
muret vastuvõetud õigusaktide aeglase 
rakendamise pärast, eelkõige puuetega 
laste puhul, kellest paljud on jätkuvalt 
ühiskonnast välja tõrjutud, ja 
lastekaitseteenuste väljatöötamise pärast 
kohalikul tasandil; on eriti mures 
noortevägivalla suurenemise pärast; 
kutsub sellega seoses ametivõime üles 
tegutsema jõuliselt ennetusmeetmete 
rakendamisel ja võtma kõik vajalikud 
meetmed koolivägivalla kaotamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 127
Göran Färm

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. rõõmustab valimisseaduse muudatuste 
üle, millega suurendatakse naiste osakaalu 
parlamendis; samas rõhutab, et tööturul 
esineb endiselt naiste diskrimineerimist ja 
nad ei ole riigi poliitilises elus, sealhulgas 
valitsuses, veel täielikult esindatud; juhib 
tähelepanu sellele, kui aeglaselt kulgeb 
strateegiate rakendamine kirjeldatud 
olukorra lahendamiseks, ning õhutab 
ametiasutusi selles vallas tõhusamalt 
tegutsema; nõuab energilisemaid 
meetmeid, et ennetada koduvägivalda, 
ergutada sellest teatamist ja abistada 
koduvägivalla ohvreid; sellega seoses 
avaldab heameelt esimese turvakodu 
avamise üle Serbia lõunaosas;

20. rõõmustab valimisseaduse muudatuste 
üle, millega suurendatakse naiste osakaalu 
parlamendis; samas rõhutab, et tööturul ja 
muudes ühiskonnavaldkondades esineb 
endiselt naiste diskrimineerimist ja nad ei 
ole riigi poliitilises elus, sealhulgas 
valitsuses, veel täielikult esindatud;
väljendab muret selle pärast, et kuigi nii 
diskrimineerimisvastased ja soolise 
võrdõiguslikkuse alased õigusaktid ja 
rakendusorganid on jõustatud, 
põhjustavad kehtivate õigusaktide
rakendamine ja haldussuutlikkuse edasine 
tugevdamine endiselt suuri probleeme;
õhutab ametiasutusi selles vallas 
tõhusamalt tegutsema; nõuab 
energilisemaid meetmeid, et ennetada 
koduvägivalda, ergutada sellest teatamist ja 
abistada koduvägivalla ohvreid; sellega 
seoses avaldab heameelt esimese 
turvakodu avamise üle Serbia lõunaosas;

Or. en

Muudatusettepanek 128
Nadezhda Neynsky

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. rõõmustab valimisseaduse muudatuste 
üle, millega suurendatakse naiste osakaalu 
parlamendis; samas rõhutab, et tööturul 
esineb endiselt naiste diskrimineerimist ja
nad ei ole riigi poliitilises elus, sealhulgas 
valitsuses, veel täielikult esindatud; juhib 

20. rõõmustab valimisseaduse muudatuste 
üle, millega suurendatakse naiste osakaalu 
parlamendis; kutsub ametivõime üles 
kiiresti rakendama poliitikat, millega 
vähendatakse naiste diskrimineerimist
tööturul ja ergutatakse neid rohkem 
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tähelepanu sellele, kui aeglaselt kulgeb 
strateegiate rakendamine kirjeldatud 
olukorra lahendamiseks, ning õhutab 
ametiasutusi selles vallas tõhusamalt 
tegutsema; nõuab energilisemaid 
meetmeid, et ennetada koduvägivalda, 
ergutada sellest teatamist ja abistada 
koduvägivalla ohvreid; sellega seoses 
avaldab heameelt esimese turvakodu 
avamise üle Serbia lõunaosas;

osalema riigi poliitilises elus, sealhulgas 
valitsuses; nõuab energilisemaid meetmeid, 
et ennetada koduvägivalda, ergutada sellest 
teatamist ja abistada koduvägivalla 
ohvreid; sellega seoses avaldab heameelt 
esimese turvakodu avamise üle Serbia 
lõunaosas;

Or. en

Muudatusettepanek 129
Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. juhib tähelepanu romade raskele 
olukorrale, kuna neid diskrimineeritakse 
tööturul endiselt ja lisaks on neil raskusi 
korraliku elukoha leidmisel ning 
juurdepääsul haridusele ja tervishoiule; 
kiidab heaks rea ametivõimude algatusi 
eelkõige romade tervishoiutingimuste, 
haridusolude ja registreerimise 
parandamiseks; tunneb samas muret 
romade väljatõstmise pärast, mida on 
rakendatud ka laste ja vanurite puhul, ilma 
et sellele oleks eelnenud nõuetekohast 
konsulteerimist ja teatamist ja ilma, et 
väljatõstetuile oleks pakutud uut eluruumi;
palub võimudel niisugune tegevus 
viivitamata lõpetada;

21. kiidab heaks rea ametivõimude algatusi
eelkõige romade tervishoiutingimuste, 
haridusolude ja registreerimise 
parandamiseks; tunneb samas muret 
romade väljatõstmise pärast, mida on 
rakendatud ka laste ja vanurite puhul, ilma 
et sellele oleks eelnenud nõuetekohast 
konsulteerimist ja teatamist ja ilma, et 
väljatõstetuile oleks pakutud uut eluruumi;

Or. de

Muudatusettepanek 130
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. juhib tähelepanu romade raskele 
olukorrale, kuna neid diskrimineeritakse 
tööturul endiselt ja lisaks on neil raskusi 
korraliku elukoha leidmisel ning 
juurdepääsul haridusele ja tervishoiule;
kiidab heaks rea ametivõimude algatusi 
eelkõige romade tervishoiutingimuste, 
haridusolude ja registreerimise 
parandamiseks; tunneb samas muret 
romade väljatõstmise pärast, mida on 
rakendatud ka laste ja vanurite puhul, ilma 
et sellele oleks eelnenud nõuetekohast 
konsulteerimist ja teatamist ja ilma, et 
väljatõstetuile oleks pakutud uut eluruumi;
palub võimudel niisugune tegevus 
viivitamata lõpetada;

21. juhib tähelepanu romade raskele 
olukorrale, kuna neid diskrimineeritakse 
tööturul endiselt ja lisaks on neil raskusi 
korraliku elukoha leidmisel ning 
juurdepääsul haridusele ja tervishoiule;
juhib tähelepanu, et Serbia romade 
kogukonna liikmed, kes põgenesid sõja 
tõttu Kosovost, on eriti raskes olukorras; 
kiidab heaks rea ametivõimude algatusi 
eelkõige romade tervishoiutingimuste, 
haridusolude ja registreerimise 
parandamiseks; tunneb samas muret 
romade väljatõstmise pärast, mida on 
rakendatud ka laste ja vanurite puhul, ilma 
et sellele oleks eelnenud nõuetekohast 
konsulteerimist ja teatamist ja ilma, et 
väljatõstetuile oleks pakutud uut eluruumi;
palub võimudel niisugune tegevus 
viivitamata lõpetada;

Or. en

Muudatusettepanek 131
Andrey Kovatchev, György Schöpflin, Elisabeth Jeggle

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. juhib tähelepanu romade raskele 
olukorrale, kuna neid diskrimineeritakse 
tööturul endiselt ja lisaks on neil raskusi 
korraliku elukoha leidmisel ning 
juurdepääsul haridusele ja tervishoiule;
kiidab heaks rea ametivõimude algatusi 
eelkõige romade tervishoiutingimuste, 
haridusolude ja registreerimise 
parandamiseks; tunneb samas muret 
romade väljatõstmise pärast, mida on 
rakendatud ka laste ja vanurite puhul, ilma 

21. ergutab Serbiat tegema vähemuste 
kaitse valdkonnas edasisi edusamme; 
rõhutab, et juurdepääsu vähemuskeeltes 
antavale teabele ja haridusele tuleb 
jätkuvalt parandada; juhib tähelepanu 
romade raskele olukorrale, kuna neid 
diskrimineeritakse tööturul endiselt ja 
lisaks on neil raskusi korraliku elukoha 
leidmisel ning juurdepääsul haridusele ja 
tervishoiule; kiidab heaks rea 
ametivõimude algatusi eelkõige romade 
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et sellele oleks eelnenud nõuetekohast 
konsulteerimist ja teatamist ja ilma, et 
väljatõstetuile oleks pakutud uut eluruumi;
palub võimudel niisugune tegevus 
viivitamata lõpetada;

tervishoiutingimuste, haridusolude ja 
registreerimise parandamiseks; tunneb 
samas muret romade väljatõstmise pärast, 
mida on rakendatud ka laste ja vanurite 
puhul, ilma et sellele oleks eelnenud 
nõuetekohast konsulteerimist ja teatamist 
ja ilma, et väljatõstetuile oleks pakutud uut 
eluruumi; palub võimudel niisugune 
tegevus viivitamata lõpetada;

Or. en

Muudatusettepanek 132
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. juhib tähelepanu romade raskele 
olukorrale, kuna neid diskrimineeritakse 
tööturul endiselt ja lisaks on neil raskusi 
korraliku elukoha leidmisel ning 
juurdepääsul haridusele ja tervishoiule;
kiidab heaks rea ametivõimude algatusi 
eelkõige romade tervishoiutingimuste, 
haridusolude ja registreerimise 
parandamiseks; tunneb samas muret 
romade väljatõstmise pärast, mida on 
rakendatud ka laste ja vanurite puhul, ilma 
et sellele oleks eelnenud nõuetekohast 
konsulteerimist ja teatamist ja ilma, et 
väljatõstetuile oleks pakutud uut eluruumi;
palub võimudel niisugune tegevus 
viivitamata lõpetada;

21. juhib tähelepanu romade raskele 
olukorrale, kuna neid diskrimineeritakse 
tööturul endiselt ja lisaks on neil raskusi 
korraliku elukoha leidmisel ning 
juurdepääsul haridusele ja tervishoiule;
kiidab heaks rea ametivõimude algatusi 
eelkõige romade tervishoiutingimuste, 
haridusolude ja registreerimise 
parandamiseks; kutsub Serbia valitsust 
üles võtma miinimumnormina vastu 
riiklikku strateegiat romade sotsiaalse ja 
majandusliku olukorra parandamiseks, 
mis oleks kooskõlas romade riiklike 
integratsioonistrateegiate ELi 
raamistikuga; tunneb muret roma laste, 
eelkõige tüdrukute madala koolis käimise 
määra pärast; kutsub Serbia valitsust üles 
tagama, et romadele antakse 
isikuttõendavat dokumendid, mille 
puudumine takistab neid kasutamast oma 
põhilisi kodanikuõigusi; mõistab hukka
romade väljatõstmise, mida on rakendatud 
ka laste ja vanurite puhul, ilma et sellele 
oleks eelnenud nõuetekohast 
konsulteerimist ja teatamist ja ilma, et 
väljatõstetuile oleks pakutud uut eluruumi;
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palub võimudel niisugune tegevus 
viivitamata lõpetada;

Or. en

Muudatusettepanek 133
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. juhib tähelepanu romade raskele 
olukorrale, kuna neid diskrimineeritakse 
tööturul endiselt ja lisaks on neil raskusi 
korraliku elukoha leidmisel ning 
juurdepääsul haridusele ja tervishoiule; 
kiidab heaks rea ametivõimude algatusi 
eelkõige romade tervishoiutingimuste, 
haridusolude ja registreerimise 
parandamiseks; tunneb samas muret 
romade väljatõstmise pärast, mida on 
rakendatud ka laste ja vanurite puhul, ilma 
et sellele oleks eelnenud nõuetekohast 
konsulteerimist ja teatamist ja ilma, et 
väljatõstetuile oleks pakutud uut eluruumi; 
palub võimudel niisugune tegevus 
viivitamata lõpetada;

21. juhib tähelepanu romade raskele 
olukorrale, kuna neid diskrimineeritakse 
tööturul endiselt ja lisaks on neil raskusi 
korraliku elukoha leidmisel ning 
juurdepääsul haridusele ja tervishoiule; 
kiidab heaks rea ametivõimude algatusi 
eelkõige romade tervishoiutingimuste, 
haridusolude ja registreerimise 
parandamiseks; kutsub roma kogukonna 
esindajaid üles võtma sellest protsessist 
aktiivselt ja täielikult osa; tunneb samas 
muret romade väljatõstmise pärast, mida 
on rakendatud ka laste ja vanurite puhul, 
ilma et sellele oleks eelnenud nõuetekohast 
konsulteerimist ja teatamist ja ilma, et 
väljatõstetuile oleks pakutud uut eluruumi; 
palub võimudel niisugune tegevus 
viivitamata lõpetada;

Or. it

Muudatusettepanek 134
Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. rõhutab kodanikuühiskonna 
organisatsioonide tähtsust 

22. rõhutab kodanikuühiskonna 
organisatsioonide tähtsust 
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rahvustevaheliste suhete parandamisel ning 
võimude tegevuse jälgimisel; palub 
valitsusel ja parlamendil koostada sidus 
raamistik, mis võimaldaks sotsiaalpoliitika 
kujundamisel kodanikuühiskonnaga 
järjekindlalt konsulteerida; tunneb muret 
ähvarduste pärast, mida saavad aktivistid 
ja inimõiguste kaitsjad, eriti need, kes 
tegelevad sõjakuritegude ja organiseeritud 
kuritegevuse uurimise, homo-, bi- ja 
transseksuaalide õiguste ning Kosovoga
sidemete hoidmisega;

rahvustevaheliste suhete parandamisel ning 
võimude tegevuse jälgimisel; palub 
valitsusel ja parlamendil koostada sidus 
raamistik, mis võimaldaks sotsiaalpoliitika 
kujundamisel kodanikuühiskonnaga 
järjekindlalt konsulteerida;

Or. de

Muudatusettepanek 135
László Tőkés

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. rõhutab kodanikuühiskonna 
organisatsioonide tähtsust 
rahvustevaheliste suhete parandamisel ning 
võimude tegevuse jälgimisel; palub 
valitsusel ja parlamendil koostada sidus 
raamistik, mis võimaldaks sotsiaalpoliitika 
kujundamisel kodanikuühiskonnaga 
järjekindlalt konsulteerida; tunneb muret 
ähvarduste pärast, mida saavad aktivistid ja
inimõiguste kaitsjad, eriti need, kes 
tegelevad sõjakuritegude ja organiseeritud 
kuritegevuse uurimise, homo-, bi- ja 
transseksuaalide õiguste ning Kosovoga 
sidemete hoidmisega;

22. rõhutab kodanikuühiskonna 
organisatsioonide tähtsust 
rahvustevaheliste suhete parandamisel ja 
sallivuse edendamisel ning võimude 
tegevuse jälgimisel; palub valitsusel ja 
parlamendil koostada sidus raamistik, mis 
võimaldaks sotsiaalpoliitika kujundamisel 
kodanikuühiskonnaga järjekindlalt 
konsulteerida, ning kooskõlastada selle 
rakendamist; tunneb muret ähvarduste 
pärast, mida saavad aktivistid, inimõiguste 
kaitsjad, ajakirjanikud ja 
meediaorganisatsioonid, eriti need, kes 
tegelevad sõjakuritegude ja organiseeritud 
kuritegevuse ning korruptsiooni uurimise, 
homo-, bi- ja transseksuaalide õiguste ning 
Kosovoga sidemete hoidmisega, lõpetades 
praegu laialt levinud karistamatuse 
olukorra;

Or. en
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Muudatusettepanek 136
György Schöpflin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. rõhutab kodanikuühiskonna 
organisatsioonide tähtsust 
rahvustevaheliste suhete parandamisel ning 
võimude tegevuse jälgimisel; palub 
valitsusel ja parlamendil koostada sidus 
raamistik, mis võimaldaks sotsiaalpoliitika 
kujundamisel kodanikuühiskonnaga 
järjekindlalt konsulteerida; tunneb muret 
ähvarduste pärast, mida saavad aktivistid ja 
inimõiguste kaitsjad, eriti need, kes 
tegelevad sõjakuritegude ja organiseeritud 
kuritegevuse uurimise, homo-, bi- ja 
transseksuaalide õiguste ning Kosovoga 
sidemete hoidmisega;

22. rõhutab kodanikuühiskonna 
organisatsioonide tähtsust 
rahvustevaheliste suhete parandamisel ning 
võimude tegevuse jälgimisel; palub 
valitsusel ja parlamendil koostada sidus 
raamistik, mis võimaldaks sotsiaalpoliitika 
kujundamisel kodanikuühiskonnaga 
järjekindlalt konsulteerida; nõuab 
tungivalt, et valitsus uuriks põhjalikult 
kõiki etniliste vähemuste vastu 
toimepandud kuritegusid; tunneb muret 
ähvarduste pärast, mida saavad aktivistid ja 
inimõiguste kaitsjad, eriti need, kes 
tegelevad sõjakuritegude ja organiseeritud 
kuritegevuse uurimise, homo-, bi- ja 
transseksuaalide õiguste ning Kosovoga 
sidemete hoidmisega;

Or. en

Muudatusettepanek 137
Kinga Gál

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. rõhutab kodanikuühiskonna 
organisatsioonide tähtsust 
rahvustevaheliste suhete parandamisel ning 
võimude tegevuse jälgimisel; palub 
valitsusel ja parlamendil koostada sidus 
raamistik, mis võimaldaks sotsiaalpoliitika 
kujundamisel kodanikuühiskonnaga 
järjekindlalt konsulteerida; tunneb muret 
ähvarduste pärast, mida saavad aktivistid ja 
inimõiguste kaitsjad, eriti need, kes 

22. rõhutab kodanikuühiskonna 
organisatsioonide tähtsust 
rahvustevaheliste suhete parandamisel ning 
võimude tegevuse jälgimisel; palub 
valitsusel ja parlamendil koostada sidus 
raamistik, mis võimaldaks sotsiaalpoliitika 
kujundamisel kodanikuühiskonnaga 
järjekindlalt konsulteerida; tunneb muret 
ähvarduste pärast, mida saavad aktivistid ja 
inimõiguste kaitsjad, eriti need, kes 
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tegelevad sõjakuritegude ja organiseeritud 
kuritegevuse uurimise, homo-, bi- ja 
transseksuaalide õiguste ning Kosovoga 
sidemete hoidmisega;

tegelevad sõjakuritegude ja organiseeritud 
kuritegevuse uurimise, homo-, bi- ja 
transseksuaalide õiguste ning Kosovoga 
sidemete hoidmisega; nõuab tungivalt, et 
valitsus uuriks põhjalikult kõiki etniliste 
vähemuste vastu toimepandud rünnakuid;

Or. en

Muudatusettepanek 138
Jelko Kacin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. väljendab oma toetust RECOM 
algatusele (piirkondlik komisjon „Tõe 
otsimine ja tõe rääkimine sõjakuritegude 
ja muude tõsiste inimõiguste rikkumiste 
kohta endises Jugoslaavias”), et edendada 
lepitusprotsessi kõikides Lääne-Balkani 
riikides;

Or. en

Muudatusettepanek 139
Göran Färm

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. rõhutab, et Serbia on ratifitseerinud 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
peamised tööõiguse konventsioonid ja 
muudetud Euroopa sotsiaalharta; 
toonitab, et töö- ja ametiühingute õigusi 
piiratakse endiselt, vaatamata 
põhiseaduslikele tagatistele, ning kutsub 
Serbiat üles eelnimetatud õigusi veelgi 
tugevdama; on mures, et ühiskondlik 
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dialoog jääb nõrgaks ja 
sotsiaalpartneritega konsulteeritakse 
ebakorrapäraselt; nõuab, et astutaks 
täiendavaid samme majandus- ja 
sotsiaalnõukogu tugevdamiseks, 
tagamaks, et nõukogu suudab olla 
ühiskondliku dialoogi tugevdamisel 
aktiivne ja omada õigusloomes tugevamat 
konsultatiivset rolli;

Or. en

Muudatusettepanek 140
Nikolaos Salavrakos

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. tervitab Belgradi linnavõimude 
algatatud kampaaniat Belgradi 
nimetamiseks 2020. aasta Euroopa 
kultuuripealinnaks ning ergutab selle 
kampaaniaga seotud projekte, mis 
lähendavad Belgradi ja Serbiat Euroopa 
Liidu kultuuriruumile; palub 
liikmesriikidel ja komisjonil Belgradi 
kandidatuuri toetada;

24. võttes teadmiseks, et Serbia kultuur on 
Euroopa kultuuripärandi lahutamatu osa, 
tunneb heameelt Belgradi linnavõimude 
algatatud kampaania üle Belgradi 
nimetamiseks 2020. aasta Euroopa 
kultuuripealinnaks ning ergutab selle 
kampaaniaga seotud projekte, mis 
lähendavad Belgradi ja Serbiat Euroopa 
Liidu kultuuriruumile ning edendavad 
Euroopas kultuuridevahelist dialoogi;
palub liikmesriikidel ja komisjonil 
Belgradi kandidatuuri toetada;

Or. en

Muudatusettepanek 141
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. tervitab Belgradi linnavõimude 
algatatud kampaaniat Belgradi 
nimetamiseks 2020. aasta Euroopa 
kultuuripealinnaks ning ergutab selle 
kampaaniaga seotud projekte, mis 
lähendavad Belgradi ja Serbiat Euroopa 
Liidu kultuuriruumile; palub 
liikmesriikidel ja komisjonil Belgradi 
kandidatuuri toetada;

24. tervitab Belgradi linnavõimude 
algatatud kampaaniat Belgradi 
nimetamiseks 2020. aasta Euroopa 
kultuuripealinnaks ning ergutab selle 
kampaaniaga seotud projekte, mis 
lähendavad Belgradi ja Serbiat Euroopa 
Liidu kultuuriruumile, eelkõige seoses 
erinevate etniliste rühmade 
kooseksisteerimise, kultuuridevahelise 
mõistmise ja kultuuridevahelise 
dialoogiga; palub liikmesriikidel ja 
komisjonil Belgradi kandidatuuri toetada;

Or. en

Muudatusettepanek 142
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. tervitab Belgradi linnavõimude 
algatatud kampaaniat Belgradi 
nimetamiseks 2020. aasta Euroopa 
kultuuripealinnaks ning ergutab selle 
kampaaniaga seotud projekte, mis 
lähendavad Belgradi ja Serbiat Euroopa 
Liidu kultuuriruumile; palub 
liikmesriikidel ja komisjonil Belgradi 
kandidatuuri toetada;

24. tervitab Belgradi linnavõimude 
algatatud kampaaniat Belgradi 
nimetamiseks 2020. aasta Euroopa 
kultuuripealinnaks ning ergutab selle 
kampaaniaga seotud projekte, mis 
lähendavad Belgradi ja Serbiat Euroopa 
Liidu kultuuriruumile; palub 
liikmesriikidel ja komisjonil Belgradi 
kandidatuuri toetada; kutsub sellega seoses 
Serbia Parlamenti üles võtma vastu ja 
rakendama vajalikud spetsiaalsed 
õigusaktid, et reguleerida kultuurilist 
tegevust ja võtta vastu kultuuri 
arendusstrateegia, et kultuuriseadust 
paremini rakendada;

Or. en
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Muudatusettepanek 143
Doris Pack

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. tervitab Belgradi linnavõimude 
algatatud kampaaniat Belgradi 
nimetamiseks 2020. aasta Euroopa 
kultuuripealinnaks ning ergutab selle 
kampaaniaga seotud projekte, mis 
lähendavad Belgradi ja Serbiat Euroopa 
Liidu kultuuriruumile; palub 
liikmesriikidel ja komisjonil Belgradi 
kandidatuuri toetada;

24. tervitab Belgradi linnavõimude 
algatatud kampaaniat Belgradi 
nimetamiseks 2020. aasta Euroopa 
kultuuripealinnaks ning ergutab selle 
kampaaniaga seotud projekte, mis 
lähendavad Belgradi ja Serbiat Euroopa 
Liidu kultuuriruumile;

Or. en

Muudatusettepanek 144
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. kordab, kui tähtis on kaasav piirkondlik 
koostöö kõigile piirkonna riikidele, ning 
tervitab Serbia aktiivset osavõttu 
piirkondlikest algatustest; avaldab 
heameelt president Tadići ametliku 
külaskäigu üle Bosniasse ja 
Hertsegoviinasse ning selle üle, et Tadić 
toetab Bosnia ja Hertsegoviina 
territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust;
nõuab tungivalt, et Serbia võimud toetaksid 
Bosnia ja Hertsegoviina reforme, mille 
sihiks on riigi institutsioonide tugevdamine
ja õgvendamine ELiga seotud reformide 
eel; kutsub mõlema riigi valitsusi üles 
korraldama erakorralist ühisistungit ELiga 
seotud reformide paremaks 
kooskõlastamiseks; väljendab heameelt 

25. kordab, kui tähtis on kaasav piirkondlik 
koostöö kõigile piirkonna riikidele, ning 
tervitab Serbia aktiivset osavõttu 
piirkondlikest algatustest; avaldab 
heameelt president Tadići ametliku 
külaskäigu üle Bosniasse ja 
Hertsegoviinasse ning selle üle, et Tadić 
toetab Bosnia ja Hertsegoviina 
territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust;
kutsub Serbia valitsust üles tagama, et 
tema otsesed sidemed Serblaste 
Vabariigiga on kooskõlas väljendatud 
toetusega ja ei sea ohtu Bosnia ja 
Hertsegoviina riigi terviklikkust, 
suveräänsust, pädevust ja tema 
institutsioonide tulemuslikku toimimist; 
nõuab tungivalt, et Serbia võimud toetaksid 
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Horvaatia presidendi Josipovići ning 
president Tadići algatuste ja saavutuste üle 
Horvaatia ja Serbia poliitiliste suhete 
parandamisel; rõõmustab Serbia aktiivse 
osavõtu üle Sarajevo protsessi 
edendamisest ning selle üle, et 7. 
novembril kirjutasid Serbia, Bosnia ja 
Hertsegoviina, Horvaatia ning 
Montenegro alla ministrite 
deklaratsioonile sundümberasustamise 
lõpetamiseks ning kodudest lahkuma 
sunnitud inimeste ja põgenike olukorrale 
püsiva lahenduse leidmiseks;

Bosnia ja Hertsegoviina reforme, mille 
sihiks on riigi institutsioonide tugevdamine 
ja õgvendamine ELiga seotud reformide 
eel; kutsub mõlema riigi valitsusi üles 
korraldama erakorralist ühisistungit ELiga 
seotud reformide paremaks 
kooskõlastamiseks; kutsub Serbia 
sõjakuritegusid uurivat prokuröri uuesti 
kaaluma vahistamismääruste koostamist 
selliste Bosnia kodanike suhtes nagu Ejup 
Ganić ja Jovan Divjak väidetavate 
sõjakuritegude tõttu, mis ei ole mitte 
ainult endise Jugoslaavia asjade 
rahvusvahelise kriminaalkohtu ja 
Interpoli hinnangul põhjendamata, vaid 
ka kahjustab tõsiselt piirkondlikku 
lepitusprotsessi; väljendab heameelt 
Horvaatia presidendi Josipovići ning 
president Tadići algatuste ja saavutuste üle 
Horvaatia ja Serbia poliitiliste suhete 
parandamisel ning loodab, et kahe riigi 
poolt teineteise suhtes algatatud genotsiidi 
teemalised kohtumenetlused ei takista 
edasiste edusammude tegemist kõnealuses 
valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 145
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. kordab, kui tähtis on kaasav piirkondlik 
koostöö kõigile piirkonna riikidele, ning 
tervitab Serbia aktiivset osavõttu 
piirkondlikest algatustest; avaldab 
heameelt president Tadići ametliku 
külaskäigu üle Bosniasse ja 
Hertsegoviinasse ning selle üle, et Tadić 
toetab Bosnia ja Hertsegoviina 
territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust;
nõuab tungivalt, et Serbia võimud toetaksid 

25. kordab, kui tähtis on kaasav piirkondlik 
koostöö kõigile piirkonna riikidele, ning 
tervitab Serbia aktiivset osavõttu 
piirkondlikest algatustest ja kahepoolsetest 
kohtumistest, millega edendatakse 
heanaaberlikke suhteid; avaldab heameelt 
president Tadići ametliku külaskäigu üle 
Bosniasse ja Hertsegoviinasse ning selle 
üle, et Tadić toetab Bosnia ja 
Hertsegoviina territoriaalset terviklikkust ja 
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Bosnia ja Hertsegoviina reforme, mille 
sihiks on riigi institutsioonide tugevdamine 
ja õgvendamine ELiga seotud reformide 
eel; kutsub mõlema riigi valitsusi üles 
korraldama erakorralist ühisistungit ELiga 
seotud reformide paremaks 
kooskõlastamiseks; väljendab heameelt 
Horvaatia presidendi Josipovići ning 
president Tadići algatuste ja saavutuste üle 
Horvaatia ja Serbia poliitiliste suhete 
parandamisel; rõõmustab Serbia aktiivse 
osavõtu üle Sarajevo protsessi 
edendamisest ning selle üle, et 7. 
novembril kirjutasid Serbia, Bosnia ja 
Hertsegoviina, Horvaatia ning Montenegro 
alla ministrite deklaratsioonile 
sundümberasustamise lõpetamiseks ning 
kodudest lahkuma sunnitud inimeste ja 
põgenike olukorrale püsiva lahenduse 
leidmiseks;

suveräänsust; nõuab tungivalt, et Serbia 
võimud toetaksid Bosnia ja Hertsegoviina 
reforme, mille sihiks on riigi 
institutsioonide tugevdamine ja 
õgvendamine ELiga seotud reformide eel;
kutsub mõlema riigi valitsusi üles 
korraldama erakorralist ühisistungit ELiga 
seotud reformide paremaks 
kooskõlastamiseks; väljendab heameelt 
Horvaatia presidendi Josipovići ning 
president Tadići algatuste ja saavutuste üle 
Horvaatia ja Serbia poliitiliste suhete 
parandamisel; rõõmustab Serbia aktiivse 
osavõtu üle Sarajevo protsessi 
edendamisest ning selle üle, et 7. 
novembril kirjutasid Serbia, Bosnia ja 
Hertsegoviina, Horvaatia ning Montenegro 
alla ministrite deklaratsioonile 
sundümberasustamise lõpetamiseks ning 
kodudest lahkuma sunnitud inimeste ja 
põgenike olukorrale püsiva lahenduse 
leidmiseks; ootab piirkondlike 
doonorriikide konverentsi, mis peaks 
toimuma 2012. aasta esimesel poolel, ja 
loodab, et riigisisesed põgenikud saavad 
kõikides riikides ulatuslikku abi, tagades 
proportsionaalsuse Serbiaga, kes on vastu 
võtnud ühe suurima ümberasustatud 
isikute kogukonna Euroopas;

Or. en

Muudatusettepanek 146
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. kordab, kui tähtis on kaasav piirkondlik 
koostöö kõigile piirkonna riikidele, ning 
tervitab Serbia aktiivset osavõttu
piirkondlikest algatustest; avaldab 
heameelt president Tadići ametliku 
külaskäigu üle Bosniasse ja 

25. kordab, kui tähtis on kaasav piirkondlik 
koostöö Lääne-Balkani riikidele, ning 
tervitab nii Serbia aktiivset osavõttu
piirkondlikes algatustes kui tema 
eraldiseisvat järjest tugevamat aktiivset 
rolli lepitusprotsessi edendamises 
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Hertsegoviinasse ning selle üle, et Tadić 
toetab Bosnia ja Hertsegoviina 
territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust;
nõuab tungivalt, et Serbia võimud toetaksid 
Bosnia ja Hertsegoviina reforme, mille 
sihiks on riigi institutsioonide tugevdamine 
ja õgvendamine ELiga seotud reformide 
eel; kutsub mõlema riigi valitsusi üles 
korraldama erakorralist ühisistungit ELiga 
seotud reformide paremaks 
kooskõlastamiseks; väljendab heameelt 
Horvaatia presidendi Josipovići ning 
president Tadići algatuste ja saavutuste üle 
Horvaatia ja Serbia poliitiliste suhete 
parandamisel; rõõmustab Serbia aktiivse 
osavõtu üle Sarajevo protsessi 
edendamisest ning selle üle, et 7. 
novembril kirjutasid Serbia, Bosnia ja 
Hertsegoviina, Horvaatia ning Montenegro 
alla ministrite deklaratsioonile 
sundümberasustamise lõpetamiseks ning 
kodudest lahkuma sunnitud inimeste ja 
põgenike olukorrale püsiva lahenduse 
leidmiseks;

piirkonnas; avaldab heameelt president 
Tadići ametliku külaskäigu üle Bosniasse 
ja Hertsegoviinasse ning selle üle, et Tadić 
toetab Bosnia ja Hertsegoviina 
territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust;
nõuab tungivalt, et Serbia võimud toetaksid 
Bosnia ja Hertsegoviina reforme, mille 
sihiks on riigi institutsioonide tugevdamine 
ja õgvendamine ELiga seotud reformide 
eel; kutsub mõlema riigi valitsusi üles 
korraldama erakorralist ühisistungit ELiga 
seotud reformide paremaks 
kooskõlastamiseks; väljendab heameelt 
Horvaatia presidendi Josipovići ning 
president Tadići algatuste ja saavutuste üle 
Horvaatia ja Serbia poliitiliste suhete 
parandamisel; rõõmustab Serbia aktiivse 
osavõtu üle Sarajevo protsessi 
edendamisest ning selle üle, et 7. 
novembril kirjutasid Serbia, Bosnia ja 
Hertsegoviina, Horvaatia ning Montenegro 
alla ministrite deklaratsioonile 
sundümberasustamise lõpetamiseks ning 
kodudest lahkuma sunnitud inimeste ja 
põgenike olukorrale püsiva lahenduse 
leidmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 147
Eduard Kukan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. kordab, kui tähtis on kaasav piirkondlik 
koostöö kõigile piirkonna riikidele, ning 
tervitab Serbia aktiivset osavõttu 
piirkondlikest algatustest; avaldab 
heameelt president Tadići ametliku 
külaskäigu üle Bosniasse ja 
Hertsegoviinasse ning selle üle, et Tadić 
toetab Bosnia ja Hertsegoviina 
territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust;

25. kordab, kui tähtis on kaasav piirkondlik 
koostöö kõigile piirkonna riikidele, ning 
tervitab Serbia aktiivset osavõttu 
piirkondlikest algatustest; avaldab 
heameelt president Tadići ametliku 
külaskäigu üle Bosniasse ja 
Hertsegoviinasse ning selle üle, et Tadić 
toetab Bosnia ja Hertsegoviina 
territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust;
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nõuab tungivalt, et Serbia võimud toetaksid 
Bosnia ja Hertsegoviina reforme, mille 
sihiks on riigi institutsioonide tugevdamine 
ja õgvendamine ELiga seotud reformide 
eel; kutsub mõlema riigi valitsusi üles
korraldama erakorralist ühisistungit
ELiga seotud reformide paremaks 
kooskõlastamiseks; väljendab heameelt 
Horvaatia presidendi Josipovići ning 
president Tadići algatuste ja saavutuste üle 
Horvaatia ja Serbia poliitiliste suhete 
parandamisel; rõõmustab Serbia aktiivse 
osavõtu üle Sarajevo protsessi 
edendamisest ning selle üle, et 7. 
novembril kirjutasid Serbia, Bosnia ja 
Hertsegoviina, Horvaatia ning Montenegro 
alla ministrite deklaratsioonile 
sundümberasustamise lõpetamiseks ning 
kodudest lahkuma sunnitud inimeste ja 
põgenike olukorrale püsiva lahenduse 
leidmiseks;

nõuab tungivalt, et Serbia võimud toetaksid 
Bosnia ja Hertsegoviina reforme, mille 
sihiks on riigi institutsioonide tugevdamine 
ja õgvendamine ELiga seotud reformide 
eel; kutsub mõlemat riiki üles tugevdama 
oma koostööd, et ELiga seotud reforme 
paremini kooskõlastada; väljendab 
heameelt Horvaatia presidendi Josipovići 
ning president Tadići algatuste ja 
saavutuste üle Horvaatia ja Serbia 
poliitiliste suhete parandamisel; rõõmustab 
Serbia aktiivse osavõtu üle Sarajevo 
protsessi edendamisest ning selle üle, et 7. 
novembril kirjutasid Serbia, Bosnia ja 
Hertsegoviina, Horvaatia ning Montenegro 
alla ministrite deklaratsioonile 
sundümberasustamise lõpetamiseks ning 
kodudest lahkuma sunnitud inimeste ja 
põgenike olukorrale püsiva lahenduse 
leidmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 148
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. kordab, kui tähtis on kaasav piirkondlik 
koostöö kõigile piirkonna riikidele, ning 
tervitab Serbia aktiivset osavõttu 
piirkondlikest algatustest; avaldab 
heameelt president Tadići ametliku 
külaskäigu üle Bosniasse ja 
Hertsegoviinasse ning selle üle, et Tadić 
toetab Bosnia ja Hertsegoviina 
territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust;
nõuab tungivalt, et Serbia võimud
toetaksid Bosnia ja Hertsegoviina reforme, 
mille sihiks on riigi institutsioonide 
tugevdamine ja õgvendamine ELiga 
seotud reformide eel; kutsub mõlema riigi 

25. kordab, kui tähtis on kaasav piirkondlik 
koostöö kõigile piirkonna riikidele, ning 
tervitab Serbia aktiivset osavõttu 
piirkondlikest algatustest; avaldab 
heameelt president Tadići ametliku 
külaskäigu üle Bosniasse ja 
Hertsegoviinasse ning selle üle, et Tadić 
toetab Bosnia ja Hertsegoviina 
territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust;
nõuab tungivalt, et Serbia võimud
kasutaksid Bosnia ja Hertsegoviina 
reformide suhtes konstruktiivset 
lähenemist; kutsub mõlema riigi valitsusi 
üles korraldama erakorralist ühisistungit 
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valitsusi üles korraldama erakorralist 
ühisistungit ELiga seotud reformide 
paremaks kooskõlastamiseks; väljendab 
heameelt Horvaatia presidendi Josipovići 
ning president Tadići algatuste ja 
saavutuste üle Horvaatia ja Serbia 
poliitiliste suhete parandamisel; rõõmustab 
Serbia aktiivse osavõtu üle Sarajevo 
protsessi edendamisest ning selle üle, et 7. 
novembril kirjutasid Serbia, Bosnia ja 
Hertsegoviina, Horvaatia ning Montenegro 
alla ministrite deklaratsioonile 
sundümberasustamise lõpetamiseks ning 
kodudest lahkuma sunnitud inimeste ja 
põgenike olukorrale püsiva lahenduse 
leidmiseks;

ELiga seotud reformide paremaks 
kooskõlastamiseks; väljendab heameelt 
Horvaatia presidendi Josipovići ning 
president Tadići algatuste ja saavutuste üle 
Horvaatia ja Serbia poliitiliste suhete 
parandamisel; rõõmustab Serbia aktiivse 
osavõtu üle Sarajevo protsessi 
edendamisest ning selle üle, et 7. 
novembril kirjutasid Serbia, Bosnia ja 
Hertsegoviina, Horvaatia ning Montenegro 
alla ministrite deklaratsioonile 
sundümberasustamise lõpetamiseks ning 
kodudest lahkuma sunnitud inimeste ja 
põgenike olukorrale püsiva lahenduse 
leidmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 149
Ivo Vajgl

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. kordab, kui tähtis on kaasav piirkondlik 
koostöö kõigile piirkonna riikidele, ning 
tervitab Serbia aktiivset osavõttu 
piirkondlikest algatustest; avaldab 
heameelt president Tadići ametliku 
külaskäigu üle Bosniasse ja 
Hertsegoviinasse ning selle üle, et Tadić 
toetab Bosnia ja Hertsegoviina 
territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust;
nõuab tungivalt, et Serbia võimud toetaksid 
Bosnia ja Hertsegoviina reforme, mille 
sihiks on riigi institutsioonide tugevdamine 
ja õgvendamine ELiga seotud reformide 
eel; kutsub mõlema riigi valitsusi üles 
korraldama erakorralist ühisistungit ELiga 
seotud reformide paremaks 
kooskõlastamiseks; väljendab heameelt 
Horvaatia presidendi Josipovići ning 
president Tadići algatuste ja saavutuste üle 

25. kordab, kui tähtis on kaasav piirkondlik 
koostöö kõigile piirkonna riikidele, ning 
tervitab Serbia aktiivset osavõttu 
piirkondlikest algatustest; avaldab 
heameelt president Tadići ametliku 
külaskäigu üle Bosniasse ja 
Hertsegoviinasse ning selle üle, et Tadić 
toetab Bosnia ja Hertsegoviina 
territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust;
nõuab tungivalt, et Serbia võimud toetaksid 
Bosnia ja Hertsegoviina reforme, mille 
sihiks on riigi institutsioonide tugevdamine 
ja õgvendamine ELiga seotud reformide 
eel; kutsub mõlema riigi valitsusi üles 
korraldama erakorralist ühisistungit ELiga 
seotud reformide paremaks 
kooskõlastamiseks; väljendab heameelt 
Horvaatia presidendi Josipovići ning 
president Tadići algatuste ja saavutuste üle 
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Horvaatia ja Serbia poliitiliste suhete 
parandamisel; rõõmustab Serbia aktiivse 
osavõtu üle Sarajevo protsessi 
edendamisest ning selle üle, et 7. 
novembril kirjutasid Serbia, Bosnia ja 
Hertsegoviina, Horvaatia ning Montenegro 
alla ministrite deklaratsioonile 
sundümberasustamise lõpetamiseks ning 
kodudest lahkuma sunnitud inimeste ja 
põgenike olukorrale püsiva lahenduse 
leidmiseks;

Horvaatia ja Serbia poliitiliste suhete 
parandamisel; rõhutab, et sellised 
positiivsed kahepoolsed suhted on hea 
alus veel lahendamata piiriküsimuste 
lahendamiseks; tuletab meelde, et Serbia 
on suurima ümberasustatud isikute 
arvuga riik piirkonnas; rõõmustab Serbia 
aktiivse osavõtu üle Sarajevo protsessi 
edendamisest ning selle üle, et 7. 
novembril kirjutasid Serbia, Bosnia ja 
Hertsegoviina, Horvaatia ning Montenegro 
alla ministrite deklaratsioonile 
sundümberasustamise lõpetamiseks ning 
kodudest lahkuma sunnitud inimeste ja 
põgenike olukorrale püsiva lahenduse 
leidmiseks; ergutab Serbia ametivõime 
tegema endise Jugoslaavia riikide ja teiste 
naaberriikidega tihedat koostööd, et 
lahendada kõik õigusjärglusega seotud 
veel lahendamata probleemid;

Or. en

Muudatusettepanek 150
Evgeni Kirilov

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. kordab, kui tähtis on kaasav piirkondlik 
koostöö kõigile piirkonna riikidele, ning 
tervitab Serbia aktiivset osavõttu 
piirkondlikest algatustest; avaldab 
heameelt president Tadići ametliku 
külaskäigu üle Bosniasse ja 
Hertsegoviinasse ning selle üle, et Tadić 
toetab Bosnia ja Hertsegoviina 
territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust;
nõuab tungivalt, et Serbia võimud toetaksid 
Bosnia ja Hertsegoviina reforme, mille 
sihiks on riigi institutsioonide tugevdamine 
ja õgvendamine ELiga seotud reformide 
eel; kutsub mõlema riigi valitsusi üles 
korraldama erakorralist ühisistungit ELiga 

25. kordab, kui tähtis on kaasav piirkondlik 
koostöö kõigile piirkonna riikidele, ning 
tervitab Serbia aktiivset osavõttu 
piirkondlikest algatustest; avaldab 
heameelt president Tadići ametliku 
külaskäigu üle Bosniasse ja 
Hertsegoviinasse ning selle üle, et Tadić 
toetab Bosnia ja Hertsegoviina 
territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust;
nõuab tungivalt, et Serbia võimud toetaksid 
Bosnia ja Hertsegoviina reforme, mille 
sihiks on riigi institutsioonide tugevdamine 
ja õgvendamine ELiga seotud reformide 
eel; kutsub mõlema riigi valitsusi üles 
korraldama erakorralist ühisistungit ELiga 
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seotud reformide paremaks 
kooskõlastamiseks; väljendab heameelt 
Horvaatia presidendi Josipovići ning 
president Tadići algatuste ja saavutuste üle 
Horvaatia ja Serbia poliitiliste suhete 
parandamisel; rõõmustab Serbia aktiivse 
osavõtu üle Sarajevo protsessi 
edendamisest ning selle üle, et 7. 
novembril kirjutasid Serbia, Bosnia ja 
Hertsegoviina, Horvaatia ning Montenegro 
alla ministrite deklaratsioonile 
sundümberasustamise lõpetamiseks ning 
kodudest lahkuma sunnitud inimeste ja 
põgenike olukorrale püsiva lahenduse 
leidmiseks;

seotud reformide paremaks 
kooskõlastamiseks; väljendab heameelt 
Horvaatia presidendi Josipovići ning 
president Tadići algatuste ja saavutuste üle 
Horvaatia ja Serbia poliitiliste suhete 
parandamisel; rõõmustab Serbia aktiivse 
osavõtu üle Sarajevo protsessi 
edendamisest ning selle üle, et 7. 
novembril kirjutasid Serbia, Bosnia ja 
Hertsegoviina, Horvaatia ning Montenegro 
alla ministrite deklaratsioonile 
sundümberasustamise lõpetamiseks ning 
kodudest lahkuma sunnitud inimeste ja 
põgenike olukorrale püsiva lahenduse 
leidmiseks; ergutab piiriülest koostööd 
naabruses asuvate ELi liikmesriikide 
Bulgaaria ja Ungariga, muu hulgas ELi 
Doonau piirkonna strateegia raames;

Or. en

Muudatusettepanek 151
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25 a. rõõmustab Serbia aktiivse osavõtu 
üle Sarajevo protsessi edendamises ning 
selle üle, et 7. novembril kirjutasid Serbia, 
Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia ning 
Montenegro alla ministrite 
deklaratsioonile sundümberasustamise 
lõpetamiseks ning kodudest lahkuma 
sunnitud inimeste ja põgenike olukorrale 
püsiva lahenduse leidmiseks ja ootab 
ühist piirkondlikku mitmeaastast 
programmi lahendamata küsimuste 
kohta, mis esitatakse 2012. aasta alguses 
toimuval doonorriikide konverentsil;

Or. en
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Muudatusettepanek 152
Eduard Kukan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. peab kiiduväärseks Montenegro ja 
Serbia suhete paranemist; nõuab mõlema 
valitsuse tihedamat koostööd ELiga seotud 
reformide vallas ning eelkõige ühiste 
probleemide lahendamisel seoses õigusriigi 
põhimõtete kehtestamisega ja võitlusega 
organiseeritud kuritegevuse vastu;

26. peab kiiduväärseks Montenegro ja 
Serbia suhete paranemist; nõuab mõlema 
valitsuse tihedamat koostööd ELiga seotud 
reformide vallas ning eelkõige ühiste 
probleemide lahendamisel seoses õigusriigi 
põhimõtete kehtestamisega ja võitlusega 
organiseeritud kuritegevuse vastu; ergutab 
mõlemat valitsust suurendama oma 
jõupingutusi veel lahendamata 
piiriküsimuste lahendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 153
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 26 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26 a. tunneb heameelt Serbia ja 
Makedoonia vahel sõlmitud kodanike 
vaba liikumist käsitleva kokkuleppe üle, 
mis täiendab Serbia poolt Montenegro 
ning Bosnia ja Hertsegoviinaga juba 
sõlmitud kokkuleppeid, ja loodab, et 
selliseid kokkuleppeid, millega 
parandatakse kahepoolseid suhteid ja 
suurendatakse asjaomaste isikute 
võimalusi, saab laiendada kõikidele selle 
piirkonna riikidele;

Or. en
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Muudatusettepanek 154
György Schöpflin, Kinga Gál

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 26 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26 a. rõhutab ajaloolise leppimiskomitee 
tegevuse tähtsust ja rõhutab, et jätkuv 
dialoog aitab luua paremaid suhteid; peab
siiski kahetsusväärseks, et suurem osa 
ajalooarhiividest, eelkõige endise 
salapolitsei (UDBA) ajalooarhiivid jäävad 
suletuks; nõuab lisaks tungivalt 1944–
1945. aasta massimõrvade põhjalikku 
uurimist;

Or. en

Muudatusettepanek 155
György Schöpflin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. õhutab ametivõime suhteliselt jõukat 
Vojvodina piirkonda Serbia
vähemarenenud piirkondadele eeskujuks 
tooma; palub võimudel nüüd, mil 
Vojvodina statuudi vastuvõtmisest on 
möödunud kaks aastat, kiiresti vastu võtta 
provintsi rahastamist käsitlev seadus;

27. õhutab ametivõime suhteliselt jõukat 
Vojvodina piirkonda teistele Serbia 
piirkondadele eeskujuks tooma; palub 
võimudel nüüd, mil Vojvodina statuudi 
vastuvõtmisest on möödunud kaks aastat, 
kiiresti vastu võtta provintsi rahastamist 
käsitlev seadus;

Or. en

Muudatusettepanek 156
Kinga Gál
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. õhutab ametivõime suhteliselt jõukat 
Vojvodina piirkonda Serbia 
vähemarenenud piirkondadele eeskujuks 
tooma; palub võimudel nüüd, mil 
Vojvodina statuudi vastuvõtmisest on 
möödunud kaks aastat, kiiresti vastu võtta 
provintsi rahastamist käsitlev seadus;

27. palub võimudel Vojvodina 
autonoomset provintsi edendada ja nüüd, 
mil Vojvodina statuudi vastuvõtmisest on 
möödunud kaks aastat, kiiresti vastu võtta 
provintsi rahastamist käsitlev seadus;

Or. en

Muudatusettepanek 157
László Tőkés

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 27 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27 a. soovitab teha Euroopa fondid ELi 
poolt riigi reformiprotsessi toetuseks 
eraldatavate vahendite raames Serbia 
vähemusrahvuste riiklikule nõukogule ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele 
otse juurdepääsetavaks;

Or. en

Muudatusettepanek 158
Andrey Kovatchev, Tunne Kelam

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 27 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27 a. ergutab ametivõime võtma edasisi 
meetmeid ja avama piirialad 
naaberriikidele, et väljuda majanduslikust 
eraldatusest ning soodustada kaubandus-
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ja majandussidemeid; rõhutab, kui tähtis 
on kohaliku majandusarengu 
suurendamiseks avada Ribariće ja 
Oltomantsi piiripunktis kaubaautode ja 
kaupade jaoks terminal;

Or. en

Muudatusettepanek 159
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. rõhutab, et hariduse kõrge kvaliteet on 
äärmiselt tähtis Serbia edasiseks 
sotsiaalseks ja majanduslikuks arenguks 
ning riigis valitseva suure tööpuuduse 
vähendamiseks, eriti noorte seas; kutsub 
ametiasutusi üles noorte seas hariduse 
väärtust propageerima ning kõrgharidusse 
investeerimist suurendama;

28. rõhutab, et hariduse kõrge kvaliteet on 
äärmiselt tähtis Serbia edasiseks 
sotsiaalseks ja majanduslikuks arenguks 
ning riigis valitseva suure tööpuuduse 
vähendamiseks, eriti noorte seas; kutsub 
ametiasutusi üles noorte seas hariduse 
väärtust propageerima ning kõrgharidusse 
investeerimist suurendama; rõhutab, et 
vaja on sarnaseid avaliku sektori 
investeeringute skeeme teadustöötajate 
töölevõtmiseks, et vähendada noorte 
teadlaste tööpuudust ja tõhustada avaliku 
sektori toimimist;

Or. el

Muudatusettepanek 160
László Tőkés

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. nõuab suuremaid pingutusi hariduse
võimaldamiseks vähemuskeeltes, eelkõige 
kõigi vajalike õpikute hankimiseks; sellega 
seoses tervitab Bujanovacis kakskeelse 

29. nõuab suuremaid pingutusi nii kesk-
kui ka provintside tasandil, et tagada
hariduse andmine vähemuskeeltes, mis on 
vajalik nii etnilise kui kultuurilise 
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ülikooliteaduskonna avamist, kuhu 
võetakse vastu nii albaania kui serbia 
päritolu tudengeid;

identiteedi säilitamiseks, mis on juba 
tagatud nii põhiseaduslike vahendite kui 
2002. aasta rahvusvähemuste õiguste ja 
vabaduste kaitse föderaalseadusega ja 
vastab rahvusvähemuste kaitse 
raamkonventsioonis sedastatud 
suunistele, ning eelkõige kõigi vajalike 
õpikute hankimiseks; sellega seoses 
tervitab Bujanovacis kakskeelse 
ülikooliteaduskonna avamist, kuhu 
võetakse vastu nii albaania kui serbia 
päritolu tudengeid;

Or. en

Muudatusettepanek 161
Kinga Gál

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. nõuab suuremaid pingutusi hariduse 
võimaldamiseks vähemuskeeltes, eelkõige 
kõigi vajalike õpikute hankimiseks; sellega 
seoses tervitab Bujanovacis kakskeelse 
ülikooliteaduskonna avamist, kuhu 
võetakse vastu nii albaania kui serbia 
päritolu tudengeid;

29. nõuab suuremaid pingutusi kvaliteetse
hariduse võimaldamiseks vähemuskeeltes, 
eelkõige kõigi vajalike emakeelsete
õpikute hankimiseks; ergutab nii 
vähemuste kui ka enamuse vastastikust 
koolitamist, et õppida parema arusaamise 
eesmärgil üksteise keeli; sellega seoses 
tervitab Bujanovacis kakskeelse 
ülikooliteaduskonna avamist, kuhu 
võetakse vastu nii albaania kui serbia 
päritolu tudengeid;

Or. en

Muudatusettepanek 162
György Schöpflin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. nõuab suuremaid pingutusi hariduse 
võimaldamiseks vähemuskeeltes, eelkõige 
kõigi vajalike õpikute hankimiseks; sellega 
seoses tervitab Bujanovacis kakskeelse 
ülikooliteaduskonna avamist, kuhu 
võetakse vastu nii albaania kui serbia 
päritolu tudengeid;

29. nõuab suuremaid pingutusi hariduse 
võimaldamiseks vähemuskeeltes, eelkõige 
kõigi vajalike emakeelsete õpikute 
hankimiseks; sellega seoses tervitab 
Bujanovacis kakskeelse 
ülikooliteaduskonna avamist, kuhu 
võetakse vastu nii albaania kui serbia 
päritolu tudengeid;

Or. en

Muudatusettepanek 163
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. nõuab suuremaid pingutusi hariduse 
võimaldamiseks vähemuskeeltes, eelkõige 
kõigi vajalike õpikute hankimiseks; sellega 
seoses tervitab Bujanovacis kakskeelse 
ülikooliteaduskonna avamist, kuhu 
võetakse vastu nii albaania kui serbia 
päritolu tudengeid;

29. nõuab suuremaid pingutusi hariduse 
võimaldamiseks vähemuskeeltes, eelkõige 
kõigi vajalike õpikute hankimiseks; sellega 
seoses tervitab Bujanovacis kakskeelse 
ülikooliteaduskonna avamist, kuhu 
võetakse vastu nii albaania kui serbia 
päritolu tudengeid; kutsub Serbia valitsust 
üles lahendama Sandžakis asuva Novi 
Pazari rahvusvahelise ülikooli 
akrediteerimise küsimust ning rõhutab, 
kui tähtis on tagada akrediteerimise ja 
kvaliteedi tagamise komisjoni sõltumatus 
ja erapooletus;

Or. en

Muudatusettepanek 164
Andrey Kovatchev, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29



PE480.653v01-00 116/124 AM\890151ET.doc

ET

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. nõuab suuremaid pingutusi hariduse 
võimaldamiseks vähemuskeeltes, eelkõige 
kõigi vajalike õpikute hankimiseks; sellega 
seoses tervitab Bujanovacis kakskeelse 
ülikooliteaduskonna avamist, kuhu 
võetakse vastu nii albaania kui serbia
päritolu tudengeid;

29. nõuab suuremaid pingutusi hariduse 
võimaldamiseks vähemuskeeltes, eelkõige 
kõigi vajalike õpikute hankimiseks; sellega 
seoses tervitab Bujanovacis kakskeelse 
ülikooliteaduskonna avamist, kuhu 
võetakse vastu nii albaania kui serbia 
päritolu tudengeid; ergutab Serbiat 
rakendama sama mudelit ka muude 
selliste vähemuste suhtes kohaldatavas 
poliitikas, kelle juurdepääs haridusele ja 
õppematerjalidele oma emakeeles on ikka 
veel piiratud;

Or. en

Muudatusettepanek 165
Kristian Vigenin, Evgeni Kirilov

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. nõuab suuremaid pingutusi hariduse 
võimaldamiseks vähemuskeeltes, eelkõige 
kõigi vajalike õpikute hankimiseks; sellega 
seoses tervitab Bujanovacis kakskeelse 
ülikooliteaduskonna avamist, kuhu 
võetakse vastu nii albaania kui serbia 
päritolu tudengeid;

29. nõuab suuremaid pingutusi hariduse 
võimaldamiseks vähemuskeeltes, eelkõige 
kõigi vajalike õpikute hankimiseks; sellega 
seoses tervitab Bujanovacis kakskeelse 
ülikooliteaduskonna avamist, kuhu 
võetakse vastu nii albaania kui serbia 
päritolu tudengeid; rõhutab Bosilegradis 
ja Dimitrovgradis asuvate bulgaaria 
kultuurikeskuste tähtsust, sest nende 
tegevus aitab kaasa bulgaaria vähemuse 
kultuuritraditsioonide säilimisele;

Or. en

Muudatusettepanek 166
Nadezhda Neynsky
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. nõuab suuremaid pingutusi hariduse 
võimaldamiseks vähemuskeeltes, eelkõige 
kõigi vajalike õpikute hankimiseks; sellega 
seoses tervitab Bujanovacis kakskeelse 
ülikooliteaduskonna avamist, kuhu 
võetakse vastu nii albaania kui serbia 
päritolu tudengeid;

29. nõuab suuremaid pingutusi hariduse 
võimaldamiseks vähemuskeeltes, eelkõige 
kõigi vajalike õpikute hankimiseks; sellega 
seoses tervitab Bujanovacis kakskeelse 
ülikooliteaduskonna avamist, kuhu 
võetakse vastu nii albaania kui serbia 
päritolu tudengeid; rõhutab, kui tähtsad 
on koolid, kus etnilistele bulgaarlastele 
õpetatakse bulgaaria keelt;

Or. en

Muudatusettepanek 167
Nikolaos Chountis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. rõõmustab valitsuse tegevuse üle, 
mille tulemusel Serbia finantsseisund ja 
makromajanduslik olukord on 
paranenud; tervitab IMFiga sõlmitud 
esialgset lepingut valmisolekulaenu 
andmiseks, mis peaks aitama suurendada 
investorite usaldust riigi majandusliku 
stabiilsuse suhtes; samas rõhutab, et 
ülemaailmne finants- ja majanduskriis on 
ühiskonda kahjustanud, mõjutades eriti 
kõige kaitsetumaid rühmi, ning palub 
võimudel teha kõik võimalik selle mõju 
vähendamiseks;

30. rõhutab, et ülemaailmne finants- ja 
majanduskriis on ühiskonda kahjustanud, 
mõjutades eriti kõige kaitsetumaid rühmi, 
ning palub võimudel teha kõik võimalik 
selle mõju vähendamiseks; kutsub valitsust 
üles töötama välja vajalikud sotsiaal- ja 
majanduspoliitika meetmed, et võidelda 
töötuse vastu, kaitsta töötuid ning tagada 
piisav elatustase selles riigis töötavatele 
inimestele;

Or. el

Muudatusettepanek 168
Takis Hadjigeorgiou
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. rõõmustab valitsuse tegevuse üle, mille 
tulemusel Serbia finantsseisund ja 
makromajanduslik olukord on 
paranenud; tervitab IMFiga sõlmitud 
esialgset lepingut valmisolekulaenu 
andmiseks, mis peaks aitama suurendada 
investorite usaldust riigi majandusliku 
stabiilsuse suhtes; samas rõhutab, et 
ülemaailmne finants- ja majanduskriis on 
ühiskonda kahjustanud, mõjutades eriti 
kõige kaitsetumaid rühmi, ning palub 
võimudel teha kõik võimalik selle mõju 
vähendamiseks;

30. võtab teadmiseks valitsuse tegevuse, et 
parandada Serbia finantsseisundit ja 
makromajanduslikku olukorda; rõhutab, 
et ülemaailmne finants- ja majanduskriis 
on ühiskonda kahjustanud, eriti kõige 
kaitsetumaid rühmi; kutsub seetõttu võime 
üles tegema kõik võimalik, et vähendada 
vaesuse, tööpuuduse ja sotsiaalse 
tõrjutuse kahjulikke tagajärgi ning 
tegeleda ja võidelda nende algpõhjustega;

Or. en

Muudatusettepanek 169
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Traian Ungureanu

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. rõõmustab valitsuse tegevuse üle, mille 
tulemusel Serbia finantsseisund ja 
makromajanduslik olukord on paranenud;
tervitab IMFiga sõlmitud esialgset lepingut 
valmisolekulaenu andmiseks, mis peaks 
aitama suurendada investorite usaldust riigi 
majandusliku stabiilsuse suhtes; samas
rõhutab, et ülemaailmne finants- ja 
majanduskriis on ühiskonda kahjustanud, 
mõjutades eriti kõige kaitsetumaid rühmi, 
ning palub võimudel teha kõik võimalik 
selle mõju vähendamiseks;

30. tunneb heameelt oluliste sammude 
üle, mis on tehtud teel toimiva 
turumajanduse loomise poole, ja valitsuse 
tegevuse üle, mille tulemusel Serbia 
finantsseisund ja makromajanduslik 
olukord on paranenud; tervitab IMFiga 
sõlmitud esialgset lepingut 
valmisolekulaenu andmiseks, mis peaks 
aitama suurendada investorite usaldust riigi 
majandusliku stabiilsuse suhtes; rõhutab
siiski, et Serbia peab 
struktuurireformidega jätkama, et tõsta 
majanduse tootmissuutlikkust; tuletab 
meelde, et ülemaailmne finants- ja 
majanduskriis on ühiskonda kahjustanud, 
mõjutades eriti kõige kaitsetumaid rühmi, 
ning palub võimudel teha kõik võimalik 
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selle mõju vähendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 170
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. rõõmustab valitsuse tegevuse üle, mille 
tulemusel Serbia finantsseisund ja 
makromajanduslik olukord on paranenud; 
tervitab IMFiga sõlmitud esialgset lepingut 
valmisolekulaenu andmiseks, mis peaks 
aitama suurendada investorite usaldust riigi 
majandusliku stabiilsuse suhtes; samas 
rõhutab, et ülemaailmne finants- ja 
majanduskriis on ühiskonda kahjustanud, 
mõjutades eriti kõige kaitsetumaid rühmi, 
ning palub võimudel teha kõik võimalik 
selle mõju vähendamiseks;

30. rõõmustab valitsuse tegevuse üle, mille 
tulemusel Serbia finantsseisund ja 
makromajanduslik olukord on paranenud; 
võtab siiski teadmiseks vajaduse 
eelarvedefitsiiti veelgi vähendada (2012. 
aastaks on ette nähtud 4,25%); tervitab 
IMFiga sõlmitud esialgset lepingut 
valmisolekulaenu andmiseks, mis peaks 
aitama suurendada investorite usaldust riigi 
majandusliku stabiilsuse suhtes; samas 
rõhutab, et ülemaailmne finants- ja 
majanduskriis on ühiskonda kahjustanud, 
mõjutades eriti kõige kaitsetumaid rühmi, 
ning palub võimudel teha kõik võimalik 
selle mõju vähendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 171
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. rõõmustab valitsuse tegevuse üle, mille 
tulemusel Serbia finantsseisund ja 
makromajanduslik olukord on paranenud;
tervitab IMFiga sõlmitud esialgset lepingut 
valmisolekulaenu andmiseks, mis peaks 
aitama suurendada investorite usaldust riigi 

30. rõõmustab valitsuse tegevuse üle, mille 
tulemusel Serbia finantsseisund ja 
makromajanduslik olukord on paranenud;
tervitab IMFiga sõlmitud esialgset lepingut 
valmisolekulaenu andmiseks, mis peaks 
aitama suurendada investorite usaldust riigi 
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majandusliku stabiilsuse suhtes; samas 
rõhutab, et ülemaailmne finants- ja 
majanduskriis on ühiskonda kahjustanud, 
mõjutades eriti kõige kaitsetumaid rühmi, 
ning palub võimudel teha kõik võimalik 
selle mõju vähendamiseks;

majandusliku stabiilsuse suhtes; samas 
rõhutab, et ülemaailmne finants- ja 
majanduskriis on ühiskonda kahjustanud, 
mõjutades eriti kõige kaitsetumaid rühmi, 
ning palub võimudel teha kõik võimalik 
selle mõju vähendamiseks; nõuab 
tungivalt, et Serbia võimud hoiaksid 
avaliku sektori kulutused rangelt kontrolli 
all ning teeksid edusamme eelarve 
konsolideerimise valdkonnas;

Or. it

Muudatusettepanek 172
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 30 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30 a. kutsub Serbia valitsust üles võtma 
vajalikke meetmeid, et suurendada 
koostööd naaberpiirkondade VKE 
sektoriga; rõhutab, et see on oluline 
eeltingimus Serbia majanduse edukamaks 
lülitamiseks ühenduse 
kaubandussüsteemi;

Or. it

Muudatusettepanek 173
Takis Hadjigeorgiou

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 31

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31. toonitab, et Serbia vajab tõelist 
õigusriiki, et tõmmata ligi 
välisinvesteeringuid ja parandada 
tingimusi kiiremaks üleminekuks 
vabaturumajandusele; seejuures tuletab 

31. toonitab, et Serbia vajab tõelist 
õigusriiki, et parandada ja tugevdada 
majandust, ning nõuab väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete loomise 
suuremat toetamist; samuti rõhutab 
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meelde, et monopolide olemasolu takistab 
oluliselt vabaturule üleminekut, ning
õhutab valitsust jätkama meetmeid 
monopolide kaotamiseks; samuti nõuab 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
loomise suuremat toetamist, milleks tuleks 
lihtsustada ja lühendada vajalikke 
haldusmenetlusi;

vajadust viia töö- ja ametiühinguõiguste 
õigusraamistik vastavusse Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni konventsioonidega, et 
tugevdada töötajate üksik- ja 
kollektiivõigusi ning edendada 
kollektiivseid töölepinguid;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 31

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31. toonitab, et Serbia vajab tõelist 
õigusriiki, et tõmmata ligi 
välisinvesteeringuid ja parandada tingimusi 
kiiremaks üleminekuks 
vabaturumajandusele; seejuures tuletab 
meelde, et monopolide olemasolu takistab 
oluliselt vabaturule üleminekut, ning 
õhutab valitsust jätkama meetmeid 
monopolide kaotamiseks; samuti nõuab 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
loomise suuremat toetamist, milleks tuleks 
lihtsustada ja lühendada vajalikke 
haldusmenetlusi;

31. toonitab, et Serbia vajab tõelist 
õigusriiki, et tõmmata ligi 
välisinvesteeringuid ja parandada tingimusi 
kiiremaks üleminekuks 
vabaturumajandusele ning luua parem 
ettevõtluskeskkond; seejuures tuletab 
meelde, et monopolide olemasolu takistab 
oluliselt vabaturule üleminekut, ning 
õhutab valitsust jätkama meetmeid 
monopolide kaotamiseks; rõhutab, kui 
oluline on vähendada liigset bürokraatiat 
ning tugevdada konkurentsi ja erasektori 
rolli; samuti nõuab väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete loomise suuremat 
toetamist, milleks tuleks lihtsustada ja 
lühendada vajalikke haldusmenetlusi ning 
muuta tööturg paindlikumaks;

Or. en

Muudatusettepanek 175
Nadezhda Neynsky

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 31
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31. toonitab, et Serbia vajab tõelist 
õigusriiki, et tõmmata ligi 
välisinvesteeringuid ja parandada tingimusi 
kiiremaks üleminekuks 
vabaturumajandusele; seejuures tuletab 
meelde, et monopolide olemasolu takistab 
oluliselt vabaturule üleminekut, ning 
õhutab valitsust jätkama meetmeid 
monopolide kaotamiseks; samuti nõuab
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete
loomise suuremat toetamist, milleks tuleks 
lihtsustada ja lühendada vajalikke 
haldusmenetlusi;

31. toonitab, et Serbia vajab tõelist 
õigusriiki, et tõmmata ligi 
välisinvesteeringuid ja parandada tingimusi 
kiiremaks üleminekuks 
vabaturumajandusele; seejuures tuletab 
meelde, et monopolide olemasolu takistab 
oluliselt vabaturule üleminekut, ning 
õhutab valitsust jätkama meetmeid 
monopolide kaotamiseks; tunnustab 
valitsuse jõupingutusi kujundada välja 
jõudsalt kasvav väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete sektor, võttes sel 
eesmärgil vastu ja rakendades 
asjakohased õigusaktid ja luues VKEde 
toetusorganid; nõuab samal ajal 
suuremaid jõupingutusi VKEde leviku 
edendamiseks, vähendades selleks 
halduskoormust ja suurendades nende 
juurdepääsu rahastamisele; nõuab 
tungivalt, et valitsus kasutaks sellist 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
määratlust, mis vastab täielikult ELi 
soovitustele;

Or. en

Muudatusettepanek 176
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 32

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32. tervitab Serbia olulisi edusamme 
keskkonnakaitset käsitlevate õigusaktide 
kohandamisel ELi õigusega; nõuab selles 
valdkonnas veelgi suuremaid jõupingutusi 
ja keskendumist seaduste jõustamisele, 
eelkõige vee kvaliteedi ja jäätmete 
kõrvaldamise asjus;

32. tervitab Serbia olulisi edusamme 
keskkonnakaitset käsitlevate õigusaktide 
kohandamisel ELi õigusega; nõuab selles 
valdkonnas veelgi suuremaid jõupingutusi 
ja keskendumist seaduste jõustamisele; 
nõuab tungivalt, et ametivõimud 
suurendaksid oma jõupingutusi eelkõige 
vee kvaliteedi ja jäätmete kõrvaldamise 
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asjus; ergutab Serbiat vastu võtma 
kliimamuutuste alased eesmärgid, mis 
vastavad Euroopa Liidu eesmärkidele;

Or. en

Muudatusettepanek 177
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 32 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32 a. tunneb heameelt sellise lepingu 
sõlmimise üle ELi ja Serbia vahel, millega 
kehtestatakse raamistik Serbia 
osalemiseks ELi 
kriisiohjamisoperatsioonides, ning 
avaldab riigile kiitust valmiduse eest 
osaleda kahes ELi ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika operatsioonis ehk 
EUTMis ja Atalantas;

Or. en

Muudatusettepanek 178
Andrey Kovatchev, György Schöpflin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 33

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33. nõuab edasisi pingutusi säästva 
ühistranspordivõrgu loomiseks Serbias, 
eelkõige raudteesüsteemi, 
siseveetranspordi ja maanteetaristu 
parandamiseks, kaasa arvatud X-koridori 
ehituse kiire lõpuleviimine; rõhutab, kui 
tähtis on parandada ühendusi 
naabermaadega, et hõlbustada 
kaubavahetust ja kodanike liikumist;

33. nõuab edasisi pingutusi säästva 
ühistranspordivõrgu loomiseks Serbias, 
eelkõige raudteesüsteemi, 
siseveetranspordi ja maanteetaristu (VII 
koridor) parandamiseks, kaasa arvatud X-
koridori ehituse kiire lõpuleviimine; 
rõhutab, kui tähtis on parandada ühendusi 
naabermaadega, et hõlbustada 
kaubavahetust ja kodanike liikumist;
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Or. en


