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Módosítás 1
Maria Eleni Koppa

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 bevezető hivatkozás

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– tekintettel a Szerbiával létrejött Európai 
Partnerségben szereplő elvekről, 
prioritásokról és feltételekről, valamint a 
2006/56/EK határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2008. február 18-i 
2008/213/EK tanácsi határozatra1 ,

– tekintettel a Szerbiával létrejött Európai 
Partnerségben szereplő elvekről, 
prioritásokról és feltételekről – Koszóvót is 
beleértve, az ENSZ Biztonsági 
Tanácsának 1999. június 10-i 1244. sz. 
határozatában foglaltak szerint –,
valamint a 2006/56/EK határozat hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2008. február 18-i 
2008/213/EK tanácsi határozatra1 ,

Or. en

Módosítás 2
Maria Eleni Koppa

Állásfoglalásra irányuló indítvány
7 a bevezető hivatkozás (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– tekintettel az Európai Unió és a Szerb 
Köztársaság közötti, a Szerb 
Köztársaságnak az Európai Unió 
válságkezelési műveleteiben való 
részvétele kereteinek létrehozásáról szóló 
megállapodás aláírásáról és megkötéséről
szóló, 2010. december 20-i 
2011/361/KKBP tanácsi határozatra;

Or. en

Módosítás 3
Maria Eleni Koppa
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
A preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

A. mivel az Európai Tanács 2003. június 
19–20-i, szaloniki ülése után kiadott 
elnökségi következtetésekben 
kötelezettséget vállaltak arra, hogy 
valamennyi nyugat-balkáni ország 
csatlakozhat az Európai Unióhoz, miután 
teljesíti a megállapított feltételeket, és ezt a 
kötelezettségvállalást az Európai Tanács 
által 2006. december 14–15-én jóváhagyott 
megújított bővítési konszenzusban és a 
Tanács 2010. október 25-i 
következtetéseiben is megismételték,

A. mivel az Európai Tanács 2003. június 
19–20-i, szaloniki ülése után kiadott 
elnökségi következtetésekben egyértelmű
kötelezettséget vállaltak arra, hogy 
valamennyi nyugat-balkáni ország 
csatlakozhat az Európai Unióhoz, miután 
teljesíti a megállapított feltételeket, és ezt a 
kötelezettségvállalást az Európai Tanács 
által 2006. december 14–15-én jóváhagyott 
megújított bővítési konszenzusban és a 
Tanács 2010. október 25-i 
következtetéseiben, valamint a 2010. 
június 2-án megrendezett EU–Nyugat-
Balkán miniszteri találkozón is 
megismételték,

Or. en

Módosítás 4
Maria Eleni Koppa

Állásfoglalásra irányuló indítvány
A a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Aa. mivel – amint azt az Európai Tanács 
2011. december 9-i következtetéseiben is 
elismerték – Szerbia jelentős 
előrelépéseket tett a koppenhágai Európai 
Tanács által meghatározott politikai 
kritériumok, valamint a stabilizációs és 
társulási folyamat követelményeinek 
teljesítése terén; mivel az utolsó két 
szökevény elfogását követően Szerbia az 
együttműködés teljes mértékben kielégítő 
szintjét érte el az ICTY-vel; mivel ezen 
előrehaladás nyomán a Bizottság azt 
ajánlotta, hogy a Tanács adja meg Szerbia 
számára a tagjelölt ország státuszt,
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Or. en

Módosítás 5
Pino Arlacchi

Állásfoglalásra irányuló indítvány
A a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Aa. mivel Szerbia európai uniós tagság 
iránti kérelméről szóló, 2011. október 12-i 
véleményében a Bizottság azt ajánlotta, 
hogy az Európai Tanács adja meg a 
tagjelölti státuszt Szerbia számára,

Or. en

Módosítás 6
Eduard Kukan

Állásfoglalásra irányuló indítvány
A a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Aa. mivel a regionális együttműködés és a 
jószomszédi kapcsolatok konstruktív 
megközelítései a stabilizációs és társulási 
folyamat kulcsfontosságú elemei;

Or. en

Módosítás 7
Eduard Kukan

Állásfoglalásra irányuló indítvány
A b preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ab. mivel Szerbia – helyzetéből adódóan –
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a későbbiekben fontos szerepet tölthet be a 
térség biztonságának és stabilitásának 
garantálásában;

Or. en

Módosítás 8
Maria Eleni Koppa

Állásfoglalásra irányuló indítvány
A b preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ab. mivel a bilaterális kérdéseket nem 
szabad akadályként feltüntetni vagy 
alkalmazni a csatlakozási folyamatban, 
hanem azokat az általános uniós érdekek 
és értékek figyelembevételével minél 
hamarabb konstruktívan kell kezelni,

Or. en

Módosítás 9
Maria Eleni Koppa

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. üdvözli a Szerbia által a 
reformfolyamatban elért előrehaladást; 
tudomásul veszi, hogy a Tanács 
elhalasztotta a Bizottság Szerbia tagjelölt 
országgá nyilvánításáról szóló ajánlásáról 
szóló döntést; felszólítja az Európai 
Tanácsot, hogy amennyiben a szerb 
hatóságok teljesítik a 2011. decemberi 
csúcson megfogalmazott feltételeket, 
következő, márciusi ülésén adja meg 
Szerbiának a tagjelölti státuszt; felszólítja a 
szerb hatóságokat, hogy ezt az időszakot 
használják ki arra, hogy aktív párbeszédet 

1. üdvözli a Szerbia által a 
reformfolyamatban elért előrehaladást, és
sajnálja, hogy a Tanács elhalasztotta a 
Bizottság Szerbia tagjelölt országgá 
nyilvánításáról szóló ajánlásáról szóló 
döntést; megjegyzi, hogy ez a döntés jogos 
csalódást keltett a közvélemény 
számottevő része körében, ami 
kedvezőtlenül érintheti az ország Európa-
párti erőit és ezáltal az egész térség 
stabilitását; felszólítja az Európai 
Tanácsot, hogy amennyiben a szerb 
hatóságok teljesítik a 2011. decemberi 
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kezdjenek Pristinával az elfogadott 
megállapodások maradéktalan 
végrehajtásáról, és hogy olyan megoldást 
találjanak, amely lehetővé teszi Koszovó 
maradéktalan részvételét a regionális 
együttműködésben, ideértve a 
kereskedelmet; véleménye szerint, 
amennyiben a Bizottság véleményében 
felvázolt kiemelt prioritások teljesülnek és 
amennyiben a reformfolyamat folytatódik, 
a csatlakozási tárgyalásokat mielőbb meg 
kell nyitni Szerbiával, ezáltal bizonyítva az 
EU elkötelezettségét az ország uniós 
kilátásai mellett; emlékeztet arra, hogy 
Szerbia európai integrációs folyamatban 
történő további előrelépése a koppenhágai 
kritériumok biztosítása területén történő 
előrelépéstől, és különösen a jogállamiság 
fenntartásának, az emberi jogok 
tiszteletben tartásának és a piacgazdaság 
működésének javításától függ; üdvözli a 
stabilizációs és társulási megállapodás 
ratifikációja terén történő előrehaladást, 
és felszólítja a többi fennmaradó uniós 
tagállamokat, hogy haladéktalanul 
fejezzék be a ratifikációs eljárást;

csúcson megfogalmazott feltételeket, 
következő, márciusi ülésén adja meg 
Szerbiának a tagjelölti státuszt; arra 
emlékeztet, hogy ezek a feltételek
megkövetelik az Unió közreműködésével 
Pristinával folytatott párbeszédet, az ennek 
összefüggésében elfogadott 
megállapodások jóhiszemű végrehajtását,
az inkluzív regionális együttműködésről 
szóló megállapodást, valamint az EULEX 
és a KFOR megbízatásának végrehajtása 
terén folytatott aktív együttműködést;

Or. en

Módosítás 10
Pino Arlacchi

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. üdvözli a Szerbia által a 
reformfolyamatban elért előrehaladást; 
tudomásul veszi, hogy a Tanács 
elhalasztotta a Bizottság Szerbia tagjelölt 
országgá nyilvánításáról szóló ajánlásáról 
szóló döntést; felszólítja az Európai 
Tanácsot, hogy amennyiben a szerb 
hatóságok teljesítik a 2011. decemberi 
csúcson megfogalmazott feltételeket,

1. üdvözli a Szerbia által a 
reformfolyamatban elért előrehaladást; 
sajnálja, hogy a Tanács elhalasztotta a 
Bizottság Szerbia tagjelölt országgá 
nyilvánításáról szóló ajánlásáról szóló 
döntést; megjegyzi, hogy a szerbiai 
tagjelölti státusz elutasítására irányuló 
tanácsi döntés politikai válsághoz vezetett 
az országban, és felszólítja az Európai 
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következő, márciusi ülésén adja meg 
Szerbiának a tagjelölti státuszt; felszólítja a 
szerb hatóságokat, hogy ezt az időszakot 
használják ki arra, hogy aktív párbeszédet 
kezdjenek Pristinával az elfogadott 
megállapodások maradéktalan 
végrehajtásáról, és hogy olyan megoldást 
találjanak, amely lehetővé teszi Koszovó 
maradéktalan részvételét a regionális 
együttműködésben, ideértve a 
kereskedelmet; véleménye szerint, 
amennyiben a Bizottság véleményében 
felvázolt kiemelt prioritások teljesülnek és 
amennyiben a reformfolyamat folytatódik, 
a csatlakozási tárgyalásokat mielőbb meg 
kell nyitni Szerbiával, ezáltal bizonyítva az 
EU elkötelezettségét az ország uniós 
kilátásai mellett; emlékeztet arra, hogy 
Szerbia európai integrációs folyamatban 
történő további előrelépése a koppenhágai 
kritériumok biztosítása területén történő 
előrelépéstől, és különösen a jogállamiság 
fenntartásának, az emberi jogok 
tiszteletben tartásának és a piacgazdaság 
működésének javításától függ; üdvözli a 
stabilizációs és társulási megállapodás 
ratifikációja terén történő előrehaladást, és 
felszólítja a többi fennmaradó uniós 
tagállamokat, hogy haladéktalanul fejezzék 
be a ratifikációs eljárást;

Tanácsot, hogy következő, márciusi ülésén 
adja meg Szerbiának a tagjelölti státuszt; 
felszólítja a szerb hatóságokat, hogy ezt az 
időszakot használják ki arra, hogy 
továbbra is aktív párbeszédet folytassanak
Pristinával az elfogadott megállapodások 
maradéktalan végrehajtásáról, és hogy 
olyan megoldást találjanak, amely lehetővé 
teszi Koszovó maradéktalan részvételét a 
regionális együttműködésben, ideértve a 
kereskedelmet; elismerését fejezi ki a 
regnáló kormánynak az uniós 
csatlakozásra irányuló folyamatos 
erőfeszítéseiért; véleménye szerint, 
amennyiben a Bizottság véleményében 
felvázolt kiemelt prioritások teljesülnek és 
amennyiben a reformfolyamat folytatódik, 
a csatlakozási tárgyalásokat mielőbb meg 
kell nyitni Szerbiával, ezáltal bizonyítva az 
EU elkötelezettségét az ország uniós 
kilátásai mellett; emlékeztet arra, hogy 
Szerbia európai integrációs folyamatban 
történő további előrelépése a koppenhágai 
kritériumok biztosítása területén történő 
előrelépéstől, és különösen a jogállamiság 
fenntartásának, az emberi jogok 
tiszteletben tartásának és a piacgazdaság 
működésének javításától függ; üdvözli a 
stabilizációs és társulási megállapodás 
ratifikációja terén történő előrehaladást, és 
felszólítja a többi fennmaradó uniós 
tagállamokat, hogy haladéktalanul fejezzék 
be a ratifikációs eljárást;

Or. en

Módosítás 11
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. üdvözli a Szerbia által a 
reformfolyamatban elért előrehaladást; 

1. üdvözli a szerb nép erőfeszítéseit és 
tudomásul veszi a Szerbia által a 
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tudomásul veszi, hogy a Tanács 
elhalasztotta a Bizottság Szerbia tagjelölt 
országgá nyilvánításáról szóló ajánlásáról 
szóló döntést; felszólítja az Európai 
Tanácsot, hogy amennyiben a szerb 
hatóságok teljesítik a 2011. decemberi 
csúcson megfogalmazott feltételeket, 
következő, márciusi ülésén adja meg 
Szerbiának a tagjelölti státuszt; felszólítja 
a szerb hatóságokat, hogy ezt az időszakot 
használják ki arra, hogy aktív párbeszédet 
kezdjenek Pristinával az elfogadott 
megállapodások maradéktalan 
végrehajtásáról, és hogy olyan megoldást 
találjanak, amely lehetővé teszi Koszovó 
maradéktalan részvételét a regionális 
együttműködésben, ideértve a 
kereskedelmet; véleménye szerint, 
amennyiben a Bizottság véleményében 
felvázolt kiemelt prioritások teljesülnek és 
amennyiben a reformfolyamat folytatódik,
a csatlakozási tárgyalásokat mielőbb meg 
kell nyitni Szerbiával, ezáltal bizonyítva az 
EU elkötelezettségét az ország uniós
kilátásai mellett; emlékeztet arra, hogy 
Szerbia európai integrációs folyamatban 
történő további előrelépése a koppenhágai 
kritériumok biztosítása területén történő 
előrelépéstől, és különösen a jogállamiság 
fenntartásának, az emberi jogok 
tiszteletben tartásának és a piacgazdaság 
működésének javításától függ; üdvözli a 
stabilizációs és társulási megállapodás 
ratifikációja terén történő előrehaladást, és 
felszólítja a többi fennmaradó uniós 
tagállamokat, hogy haladéktalanul 
fejezzék be a ratifikációs eljárást;

reformfolyamatban elért előrehaladást; 
egyetért azzal, hogy a Tanács elhalasztotta 
a Bizottság Szerbia tagjelölt országgá 
nyilvánításáról szóló ajánlásáról szóló 
döntést; reméli, hogy a szerb hatóságok 
minden szükséges intézkedést megtesznek 
a 2011. decemberi csúcson 
megfogalmazott feltételek teljesítése 
érdekében; felszólítja a szerb hatóságokat, 
hogy ezt az időszakot használják ki arra, 
hogy aktív párbeszédet kezdjenek 
Pristinával az elfogadott megállapodások 
maradéktalan végrehajtásáról, és hogy 
olyan megoldást találjanak, amely lehetővé 
teszi Koszovó maradéktalan részvételét a 
regionális együttműködésben, ideértve a 
kereskedelmet; mindazonáltal korainak 
tartja a csatlakozási tárgyalások 
megnyitását Szerbiával, illetve úgy véli, 
hogy alaposan át kell gondolni az EU 
elkötelezettségét az ország Európai 
Unióhoz való csatlakozásával kapcsolatos
kilátásai mellett; emlékeztet arra, hogy 
Szerbia európai integrációs folyamatban 
történő további előrelépése a koppenhágai 
kritériumok biztosítása területén történő 
előrelépéstől, és különösen a jogállamiság 
fenntartásának, az emberi jogok 
tiszteletben tartásának és a piacgazdaság 
működésének javításától függ; tudomásul 
veszi a stabilizációs megállapodás 
ratifikációja terén történő előrehaladást;

Or. it

Módosítás 12
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. üdvözli a Szerbia által a 
reformfolyamatban elért előrehaladást; 
tudomásul veszi, hogy a Tanács 
elhalasztotta a Bizottság Szerbia tagjelölt 
országgá nyilvánításáról szóló ajánlásáról 
szóló döntést; felszólítja az Európai 
Tanácsot, hogy amennyiben a szerb 
hatóságok teljesítik a 2011. decemberi 
csúcson megfogalmazott feltételeket, 
következő, márciusi ülésén adja meg 
Szerbiának a tagjelölti státuszt; felszólítja a 
szerb hatóságokat, hogy ezt az időszakot 
használják ki arra, hogy aktív párbeszédet 
kezdjenek Pristinával az elfogadott 
megállapodások maradéktalan 
végrehajtásáról, és hogy olyan megoldást 
találjanak, amely lehetővé teszi Koszovó 
maradéktalan részvételét a regionális 
együttműködésben, ideértve a 
kereskedelmet; véleménye szerint, 
amennyiben a Bizottság véleményében 
felvázolt kiemelt prioritások teljesülnek és 
amennyiben a reformfolyamat folytatódik, 
a csatlakozási tárgyalásokat mielőbb meg 
kell nyitni Szerbiával, ezáltal bizonyítva az 
EU elkötelezettségét az ország uniós 
kilátásai mellett; emlékeztet arra, hogy 
Szerbia európai integrációs folyamatban 
történő további előrelépése a koppenhágai 
kritériumok biztosítása területén történő 
előrelépéstől, és különösen a jogállamiság 
fenntartásának, az emberi jogok 
tiszteletben tartásának és a piacgazdaság 
működésének javításától függ; üdvözli a 
stabilizációs és társulási megállapodás 
ratifikációja terén történő előrehaladást, és 
felszólítja a többi fennmaradó uniós 
tagállamokat, hogy haladéktalanul fejezzék 
be a ratifikációs eljárást;

1. üdvözli a Szerbia által a 
reformfolyamatban elért előrehaladást; 
tudomásul veszi, hogy a Tanács 2012 
februárjáig elhalasztotta a Bizottság 
Szerbia tagjelölt országgá nyilvánításáról 
szóló ajánlásáról szóló döntést; felszólítja 
az Európai Tanácsot, hogy amennyiben a 
szerb hatóságok teljesítik a 2011. 
decemberi csúcson megfogalmazott 
feltételeket, következő, márciusi ülésén 
adja meg Szerbiának a tagjelölti státuszt; 
felszólítja a szerb hatóságokat, hogy ezt az 
időszakot használják ki arra, hogy aktív 
párbeszédet kezdjenek Pristinával az 
elfogadott megállapodások maradéktalan 
végrehajtásáról, és hogy olyan megoldást 
találjanak, amely lehetővé tesz egy inkluzív 
regionális együttműködést, ideértve a 
kereskedelmet; véleménye szerint, 
amennyiben a Bizottság véleményében 
felvázolt kiemelt prioritások teljesülnek és 
amennyiben a reformfolyamat folytatódik, 
a csatlakozási tárgyalásokat mielőbb meg 
kell nyitni Szerbiával, ezáltal bizonyítva az 
EU elkötelezettségét az ország uniós 
kilátásai mellett; üdvözli Szerbia által a 
koppenhágai politikai kritériumok 
teljesítése terén elért jelentős 
előrehaladást, amint azt az Európai 
Tanács is elismerte, és emlékeztet arra, 
hogy Szerbia európai integrációs 
folyamatban történő további előrelépése 
függ az e területen tett folytonos 
előrehaladástól, és különösen a 
jogállamiság fenntartásától, az emberi 
jogok tiszteletben tartásától, a nemzeti 
kisebbségek védelme terén elfogadott 
jogszabályok következetes végrehajtásától 
az ország egész területén és valamennyi 
nemzeti kisebbség vonatkozásában, 
valamint a piacgazdaság működésének 
javításától; üdvözli a stabilizációs és 
társulási megállapodás ratifikációja terén 
történő előrehaladást, és felszólítja a többi 
fennmaradó uniós tagállamokat, hogy 
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haladéktalanul fejezzék be a ratifikációs 
eljárást;

Or. en

Módosítás 13
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. üdvözli a Szerbia által a 
reformfolyamatban elért előrehaladást; 
tudomásul veszi, hogy a Tanács 
elhalasztotta a Bizottság Szerbia tagjelölt 
országgá nyilvánításáról szóló ajánlásáról 
szóló döntést; felszólítja az Európai 
Tanácsot, hogy amennyiben a szerb 
hatóságok teljesítik a 2011. decemberi 
csúcson megfogalmazott feltételeket, 
következő, márciusi ülésén adja meg 
Szerbiának a tagjelölti státuszt; felszólítja a 
szerb hatóságokat, hogy ezt az időszakot 
használják ki arra, hogy aktív párbeszédet 
kezdjenek Pristinával az elfogadott 
megállapodások maradéktalan 
végrehajtásáról, és hogy olyan megoldást 
találjanak, amely lehetővé teszi Koszovó 
maradéktalan részvételét a regionális 
együttműködésben, ideértve a 
kereskedelmet; véleménye szerint, 
amennyiben a Bizottság véleményében 
felvázolt kiemelt prioritások teljesülnek és 
amennyiben a reformfolyamat folytatódik, 
a csatlakozási tárgyalásokat mielőbb meg 
kell nyitni Szerbiával, ezáltal bizonyítva az 
EU elkötelezettségét az ország uniós 
kilátásai mellett; emlékeztet arra, hogy 
Szerbia európai integrációs folyamatban 
történő további előrelépése a koppenhágai 
kritériumok biztosítása területén történő 
előrelépéstől, és különösen a jogállamiság 
fenntartásának, az emberi jogok 
tiszteletben tartásának és a piacgazdaság 

1. üdvözli a Szerbia által a 
reformfolyamatban elért előrehaladást; 
tudomásul veszi, hogy a Tanács 
elhalasztotta a Bizottság Szerbia tagjelölt 
országgá nyilvánításáról szóló ajánlásáról 
szóló döntést; felszólítja az Európai 
Tanácsot, hogy amennyiben a szerb 
hatóságok teljesítik a 2011. decemberi 
csúcson megfogalmazott feltételeket, 
következő, márciusi ülésén adja meg 
Szerbiának a tagjelölti státuszt; felszólítja a 
szerb hatóságokat, hogy ezt az időszakot 
használják ki arra, hogy aktív párbeszédet 
kezdjenek Pristinával az elfogadott
megállapodások maradéktalan 
végrehajtásáról, és hogy olyan megoldást 
találjanak, amely lehetővé teszi Koszovó 
maradéktalan részvételét a regionális 
együttműködésben, ideértve a 
kereskedelmet, valamint a regionális és 
nemzetközi szervezeteket; véleménye 
szerint, amennyiben a Bizottság 
véleményében felvázolt kiemelt prioritások 
teljesülnek és amennyiben a 
reformfolyamat folytatódik, a csatlakozási 
tárgyalásokat mielőbb meg kell nyitni 
Szerbiával, ezáltal bizonyítva az EU 
elkötelezettségét az ország uniós kilátásai 
mellett; emlékeztet arra, hogy Szerbia 
európai integrációs folyamatban történő 
további előrelépése a koppenhágai 
kritériumok biztosítása területén történő 
előrelépéstől, és különösen a jogállamiság 
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működésének javításától függ; üdvözli a 
stabilizációs és társulási megállapodás 
ratifikációja terén történő előrehaladást, és 
felszólítja a többi fennmaradó uniós 
tagállamokat, hogy haladéktalanul fejezzék 
be a ratifikációs eljárást;

fenntartásától, az emberi jogok 
tiszteletben tartásától, a jószomszédi 
kapcsolatok kialakításától, a regionális 
együttműködéstől – a bilaterális kérdések 
békés rendezését is ideértve –, valamint a 
piacgazdaság működésének javításától 
függ; üdvözli a stabilizációs és társulási 
megállapodás ratifikációja terén történő 
előrehaladást, és felszólítja a többi 
fennmaradó uniós tagállamokat, hogy 
haladéktalanul fejezzék be a ratifikációs 
eljárást;

Or. en

Módosítás 14
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. üdvözli a Szerbia által a 
reformfolyamatban elért előrehaladást; 
tudomásul veszi, hogy a Tanács 
elhalasztotta a Bizottság Szerbia tagjelölt 
országgá nyilvánításáról szóló ajánlásáról 
szóló döntést; felszólítja az Európai 
Tanácsot, hogy amennyiben a szerb 
hatóságok teljesítik a 2011. decemberi 
csúcson megfogalmazott feltételeket, 
következő, márciusi ülésén adja meg
Szerbiának a tagjelölti státuszt; felszólítja a 
szerb hatóságokat, hogy ezt az időszakot 
használják ki arra, hogy aktív párbeszédet 
kezdjenek Pristinával az elfogadott 
megállapodások maradéktalan 
végrehajtásáról, és hogy olyan megoldást 
találjanak, amely lehetővé teszi Koszovó 
maradéktalan részvételét a regionális 
együttműködésben, ideértve a 
kereskedelmet; véleménye szerint, 
amennyiben a Bizottság véleményében 
felvázolt kiemelt prioritások teljesülnek és 
amennyiben a reformfolyamat folytatódik, 

1. üdvözli a Szerbia által a 
reformfolyamatban elért előrehaladást; 
támogatja, hogy a Tanács elhalasztotta a 
Bizottság Szerbia tagjelölt országgá 
nyilvánításáról szóló ajánlásáról szóló 
döntést; reméli, hogy a szerb hatóságok a 
lehető leghamarabb teljesítik az Európai 
Tanács által 2011 decemberében 
megfogalmazott feltételeket, ezáltal 
lehetővé téve az Európai Tanács számára,
hogy márciusi ülésén megadja Szerbiának 
a tagjelölti státuszt; felszólítja a szerb 
hatóságokat, hogy ezt az időszakot 
használják ki arra, hogy aktív párbeszédet 
kezdjenek Pristinával az elfogadott 
megállapodások maradéktalan 
végrehajtásáról, és hogy olyan megoldást 
találjanak, amely lehetővé teszi Koszovó 
maradéktalan részvételét a regionális 
együttműködésben, ideértve a 
kereskedelmet; véleménye szerint, 
amennyiben a Bizottság véleményében 
felvázolt kiemelt prioritások teljesülnek és 
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a csatlakozási tárgyalásokat mielőbb meg 
kell nyitni Szerbiával, ezáltal bizonyítva az 
EU elkötelezettségét az ország uniós 
kilátásai mellett; emlékeztet arra, hogy 
Szerbia európai integrációs folyamatban 
történő további előrelépése a koppenhágai 
kritériumok biztosítása területén történő 
előrelépéstől, és különösen a jogállamiság 
fenntartásának, az emberi jogok 
tiszteletben tartásának és a piacgazdaság 
működésének javításától függ; üdvözli a 
stabilizációs és társulási megállapodás 
ratifikációja terén történő előrehaladást, és 
felszólítja a többi fennmaradó uniós 
tagállamokat, hogy haladéktalanul fejezzék 
be a ratifikációs eljárást;

amennyiben a reformfolyamat folytatódik, 
a csatlakozási tárgyalásokat mielőbb meg 
kell nyitni Szerbiával, ezáltal bizonyítva az 
EU elkötelezettségét az ország uniós 
kilátásai mellett; emlékeztet arra, hogy 
Szerbia európai integrációs folyamatban 
történő további előrelépése a koppenhágai 
kritériumok biztosítása területén történő 
előrelépéstől, és különösen a jogállamiság 
fenntartásának, az emberi jogok 
tiszteletben tartásának és a piacgazdaság 
működésének javításától függ; üdvözli a 
stabilizációs és társulási megállapodás 
ratifikációja terén történő előrehaladást, és 
felszólítja a többi fennmaradó uniós 
tagállamokat, hogy haladéktalanul fejezzék 
be a ratifikációs eljárást;

Or. en

Módosítás 15
Emine Bozkurt

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. üdvözli a Szerbia által a 
reformfolyamatban elért előrehaladást; 
tudomásul veszi, hogy a Tanács 
elhalasztotta a Bizottság Szerbia tagjelölt 
országgá nyilvánításáról szóló ajánlásáról 
szóló döntést; felszólítja az Európai 
Tanácsot, hogy amennyiben a szerb 
hatóságok teljesítik a 2011. decemberi 
csúcson megfogalmazott feltételeket, 
következő, márciusi ülésén adja meg 
Szerbiának a tagjelölti státuszt; felszólítja a 
szerb hatóságokat, hogy ezt az időszakot 
használják ki arra, hogy aktív párbeszédet 
kezdjenek Pristinával az elfogadott 
megállapodások maradéktalan 
végrehajtásáról, és hogy olyan megoldást 
találjanak, amely lehetővé teszi Koszovó 
maradéktalan részvételét a regionális 

1. üdvözli a Szerbia által a 
reformfolyamatban elért előrehaladást; 
tudomásul veszi, hogy a Tanács 
elhalasztotta a Bizottság Szerbia tagjelölt 
országgá nyilvánításáról szóló ajánlásáról 
szóló döntést; felszólítja az Európai 
Tanácsot, hogy – feltéve, hogy a szerb 
hatóságok teljesítik a 2011. decemberi 
csúcson megfogalmazott feltételeket –
következő, márciusi ülésén adja meg 
Szerbiának a tagjelölti státuszt; felszólítja a 
szerb hatóságokat, hogy ezt az időszakot 
használják ki arra, hogy aktív párbeszédet 
kezdjenek Pristinával az elfogadott 
megállapodások maradéktalan 
végrehajtásáról, és hogy olyan megoldást 
találjanak, amely lehetővé teszi Koszovó 
maradéktalan részvételét a regionális 
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együttműködésben, ideértve a 
kereskedelmet; véleménye szerint, 
amennyiben a Bizottság véleményében 
felvázolt kiemelt prioritások teljesülnek és 
amennyiben a reformfolyamat folytatódik, 
a csatlakozási tárgyalásokat mielőbb meg 
kell nyitni Szerbiával, ezáltal bizonyítva az 
EU elkötelezettségét az ország uniós 
kilátásai mellett; emlékeztet arra, hogy 
Szerbia európai integrációs folyamatban 
történő további előrelépése a koppenhágai 
kritériumok biztosítása területén történő 
előrelépéstől, és különösen a jogállamiság 
fenntartásának, az emberi jogok 
tiszteletben tartásának és a piacgazdaság 
működésének javításától függ; üdvözli a 
stabilizációs és társulási megállapodás 
ratifikációja terén történő előrehaladást, és 
felszólítja a többi fennmaradó uniós 
tagállamokat, hogy haladéktalanul fejezzék 
be a ratifikációs eljárást;

együttműködésben, ideértve a 
kereskedelmet; véleménye szerint, 
amennyiben a Bizottság véleményében 
felvázolt kiemelt prioritások teljesülnek és 
amennyiben a reformfolyamat folytatódik, 
a csatlakozási tárgyalásokat mielőbb meg 
kell nyitni Szerbiával, ezáltal bizonyítva az 
EU elkötelezettségét az ország uniós 
kilátásai mellett; emlékeztet arra, hogy 
Szerbia európai integrációs folyamatban 
történő további előrelépése a koppenhágai 
kritériumok biztosítása területén történő 
előrelépéstől, és különösen a jogállamiság 
fenntartásának, az emberi jogok 
tiszteletben tartásának és a piacgazdaság 
működésének javításától függ; üdvözli a 
stabilizációs és társulási megállapodás 
ratifikációja terén történő előrehaladást, és 
felszólítja a többi fennmaradó uniós 
tagállamokat, hogy haladéktalanul fejezzék 
be a ratifikációs eljárást;

Or. en

Módosítás 16
Kristian Vigenin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. üdvözli a Szerbia által a 
reformfolyamatban elért előrehaladást; 
tudomásul veszi, hogy a Tanács 
elhalasztotta a Bizottság Szerbia tagjelölt 
országgá nyilvánításáról szóló ajánlásáról 
szóló döntést; felszólítja az Európai 
Tanácsot, hogy amennyiben a szerb 
hatóságok teljesítik a 2011. decemberi 
csúcson megfogalmazott feltételeket, 
következő, márciusi ülésén adja meg 
Szerbiának a tagjelölti státuszt; felszólítja a 
szerb hatóságokat, hogy ezt az időszakot 
használják ki arra, hogy aktív párbeszédet 
kezdjenek Pristinával az elfogadott 

1. üdvözli a Szerbia által a 
reformfolyamatban elért előrehaladást; 
sajnálja, hogy a Tanács elhalasztotta a 
Bizottság Szerbia tagjelölt országgá 
nyilvánításáról szóló ajánlásáról szóló 
döntést; felszólítja az Európai Tanácsot, 
hogy amennyiben a szerb hatóságok 
teljesítik a 2011. decemberi csúcson 
megfogalmazott feltételeket, következő, 
márciusi ülésén adja meg Szerbiának a 
tagjelölti státuszt; felszólítja a belgrádi és 
pristinai hatóságokat, hogy folytassák a 
párbeszédet az elfogadott megállapodások 
maradéktalan végrehajtása érdekében, és 
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megállapodások maradéktalan 
végrehajtásáról, és hogy olyan megoldást 
találjanak, amely lehetővé teszi Koszovó 
maradéktalan részvételét a regionális 
együttműködésben, ideértve a 
kereskedelmet; véleménye szerint, 
amennyiben a Bizottság véleményében 
felvázolt kiemelt prioritások teljesülnek és 
amennyiben a reformfolyamat folytatódik, 
a csatlakozási tárgyalásokat mielőbb meg 
kell nyitni Szerbiával, ezáltal bizonyítva az 
EU elkötelezettségét az ország uniós 
kilátásai mellett; emlékeztet arra, hogy 
Szerbia európai integrációs folyamatban 
történő további előrelépése a koppenhágai 
kritériumok biztosítása területén történő 
előrelépéstől, és különösen a jogállamiság 
fenntartásának, az emberi jogok 
tiszteletben tartásának és a piacgazdaság 
működésének javításától függ; üdvözli a 
stabilizációs és társulási megállapodás 
ratifikációja terén történő előrehaladást, és 
felszólítja a többi fennmaradó uniós 
tagállamokat, hogy haladéktalanul fejezzék 
be a ratifikációs eljárást;

hogy olyan megoldást találjanak, amely 
lehetővé teszi Koszovó maradéktalan 
részvételét a regionális együttműködésben, 
ideértve a kereskedelmet; véleménye 
szerint, amennyiben a Bizottság 
véleményében felvázolt kiemelt prioritások 
teljesülnek és amennyiben a 
reformfolyamat folytatódik, a csatlakozási 
tárgyalásokat mielőbb meg kell nyitni 
Szerbiával, ezáltal bizonyítva az EU 
elkötelezettségét az ország uniós kilátásai 
mellett; emlékeztet arra, hogy Szerbia 
európai integrációs folyamatban történő 
további előrelépése a koppenhágai 
kritériumok biztosítása területén történő 
előrelépéstől, és különösen a jogállamiság 
fenntartásának, az emberi jogok 
tiszteletben tartásának és a piacgazdaság 
működésének javításától függ; üdvözli a 
stabilizációs és társulási megállapodás 
ratifikációja terén történő előrehaladást, és 
felszólítja a többi fennmaradó uniós 
tagállamokat, hogy haladéktalanul fejezzék 
be a ratifikációs eljárást;

Or. en

Módosítás 17
Kinga Gál

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. üdvözli a Szerbia által a 
reformfolyamatban elért előrehaladást; 
tudomásul veszi, hogy a Tanács 
elhalasztotta a Bizottság Szerbia tagjelölt 
országgá nyilvánításáról szóló ajánlásáról 
szóló döntést; felszólítja az Európai 
Tanácsot, hogy amennyiben a szerb 
hatóságok teljesítik a 2011. decemberi 
csúcson megfogalmazott feltételeket, 
következő, márciusi ülésén adja meg 

1. üdvözli a Szerbia által a 
reformfolyamatban elért előrehaladást; 
tudomásul veszi, hogy a Tanács 
elhalasztotta a Bizottság Szerbia tagjelölt 
országgá nyilvánításáról szóló ajánlásáról 
szóló döntést; felszólítja az Európai 
Tanácsot, hogy amennyiben a szerb 
hatóságok teljesítik a 2011. decemberi 
csúcson megfogalmazott feltételeket, 
következő, márciusi ülésén adja meg 



PE480.653v01-00 16/135 AM\890151HU.doc

HU

Szerbiának a tagjelölti státuszt; felszólítja a 
szerb hatóságokat, hogy ezt az időszakot 
használják ki arra, hogy aktív párbeszédet 
kezdjenek Pristinával az elfogadott 
megállapodások maradéktalan 
végrehajtásáról, és hogy olyan megoldást 
találjanak, amely lehetővé teszi Koszovó 
maradéktalan részvételét a regionális 
együttműködésben, ideértve a 
kereskedelmet; véleménye szerint, 
amennyiben a Bizottság véleményében 
felvázolt kiemelt prioritások teljesülnek és 
amennyiben a reformfolyamat folytatódik, 
a csatlakozási tárgyalásokat mielőbb meg 
kell nyitni Szerbiával, ezáltal bizonyítva az 
EU elkötelezettségét az ország uniós 
kilátásai mellett; emlékeztet arra, hogy 
Szerbia európai integrációs folyamatban 
történő további előrelépése a koppenhágai 
kritériumok biztosítása területén történő 
előrelépéstől, és különösen a jogállamiság 
fenntartásának, az emberi jogok 
tiszteletben tartásának és a piacgazdaság 
működésének javításától függ; üdvözli a 
stabilizációs és társulási megállapodás 
ratifikációja terén történő előrehaladást, és 
felszólítja a többi fennmaradó uniós 
tagállamokat, hogy haladéktalanul fejezzék 
be a ratifikációs eljárást;

Szerbiának a tagjelölti státuszt; felszólítja a 
szerb hatóságokat, hogy ezt az időszakot 
használják ki arra, hogy aktív párbeszédet 
kezdjenek Pristinával az elfogadott
megállapodások maradéktalan 
végrehajtásáról, és hogy olyan megoldást 
találjanak, amely lehetővé teszi Koszovó 
maradéktalan részvételét a regionális 
együttműködésben, ideértve a 
kereskedelmet; véleménye szerint, 
amennyiben a Bizottság véleményében 
felvázolt kiemelt prioritások teljesülnek és 
amennyiben a reformfolyamat folytatódik, 
a csatlakozási tárgyalásokat mielőbb meg 
kell nyitni Szerbiával, ezáltal bizonyítva az 
EU elkötelezettségét az ország uniós 
kilátásai mellett; emlékeztet arra, hogy 
Szerbia európai integrációs folyamatban 
történő további előrelépése a koppenhágai 
kritériumok végrehajtásának biztosítása 
területén történő előrelépéstől, és 
különösen a demokrácia garantálásától, a 
jogállamiság fenntartásától, az emberi 
jogok tiszteletben tartásától, a nemzeti 
kisebbségek jogainak védelmétől és a 
piacgazdaság működésének javításától 
függ; üdvözli a stabilizációs és társulási 
megállapodás ratifikációja terén történő 
előrehaladást, és felszólítja a többi 
fennmaradó uniós tagállamokat, hogy 
haladéktalanul fejezzék be a ratifikációs 
eljárást;

Or. en

Módosítás 18
György Schöpflin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. üdvözli a Szerbia által a 
reformfolyamatban elért előrehaladást; 
tudomásul veszi, hogy a Tanács 

1. üdvözli a Szerbia által a 
reformfolyamatban elért előrehaladást; 
tudomásul veszi, hogy a Tanács 
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elhalasztotta a Bizottság Szerbia tagjelölt 
országgá nyilvánításáról szóló ajánlásáról 
szóló döntést; felszólítja az Európai 
Tanácsot, hogy amennyiben a szerb 
hatóságok teljesítik a 2011. decemberi 
csúcson megfogalmazott feltételeket, 
következő, márciusi ülésén adja meg 
Szerbiának a tagjelölti státuszt; felszólítja a 
szerb hatóságokat, hogy ezt az időszakot 
használják ki arra, hogy aktív párbeszédet 
kezdjenek Pristinával az elfogadott 
megállapodások maradéktalan 
végrehajtásáról, és hogy olyan megoldást 
találjanak, amely lehetővé teszi Koszovó 
maradéktalan részvételét a regionális 
együttműködésben, ideértve a 
kereskedelmet; véleménye szerint, 
amennyiben a Bizottság véleményében 
felvázolt kiemelt prioritások teljesülnek és 
amennyiben a reformfolyamat folytatódik, 
a csatlakozási tárgyalásokat mielőbb meg 
kell nyitni Szerbiával, ezáltal bizonyítva az 
EU elkötelezettségét az ország uniós 
kilátásai mellett; emlékeztet arra, hogy 
Szerbia európai integrációs folyamatban 
történő további előrelépése a koppenhágai 
kritériumok biztosítása területén történő 
előrelépéstől, és különösen a jogállamiság 
fenntartásának, az emberi jogok 
tiszteletben tartásának és a piacgazdaság 
működésének javításától függ; üdvözli a 
stabilizációs és társulási megállapodás 
ratifikációja terén történő előrehaladást, és 
felszólítja a többi fennmaradó uniós 
tagállamokat, hogy haladéktalanul fejezzék 
be a ratifikációs eljárást;

elhalasztotta a Bizottság Szerbia tagjelölt 
országgá nyilvánításáról szóló ajánlásáról 
szóló döntést; felszólítja az Európai 
Tanácsot, hogy amennyiben a szerb 
hatóságok teljesítik a 2011. decemberi 
csúcson megfogalmazott feltételeket, 
következő, márciusi ülésén adja meg 
Szerbiának a tagjelölti státuszt; felszólítja a 
szerb hatóságokat, hogy ezt az időszakot 
használják ki arra, hogy aktívan
párbeszédet kezdjenek Pristinával az 
elfogadott megállapodások maradéktalan 
végrehajtásáról, és hogy olyan megoldást 
találjanak, amely lehetővé teszi Koszovó 
maradéktalan részvételét a regionális 
együttműködésben, ideértve a 
kereskedelmet; véleménye szerint, 
amennyiben a Bizottság véleményében 
felvázolt kiemelt prioritások teljesülnek és 
amennyiben a reformfolyamat folytatódik, 
a csatlakozási tárgyalásokat mielőbb meg 
kell nyitni Szerbiával, ezáltal bizonyítva az 
EU elkötelezettségét az ország uniós 
kilátásai mellett; emlékeztet arra, hogy 
Szerbia európai integrációs folyamatban 
történő további előrelépése a koppenhágai 
kritériumok végrehajtásának biztosítása 
területén történő előrelépéstől, és 
különösen a jogállamiság fenntartásától, a 
demokráciától, az emberi jogok 
tiszteletben tartásától és a piacgazdaság 
működésének javításától függ; üdvözli a 
stabilizációs és társulási megállapodás 
ratifikációja terén történő előrehaladást, és 
felszólítja a többi fennmaradó uniós 
tagállamokat, hogy haladéktalanul fejezzék 
be a ratifikációs eljárást;

Or. en

Módosítás 19
Eduard Kukan

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. üdvözli a Szerbia által a 
reformfolyamatban elért előrehaladást; 
tudomásul veszi, hogy a Tanács 
elhalasztotta a Bizottság Szerbia tagjelölt 
országgá nyilvánításáról szóló ajánlásáról 
szóló döntést; felszólítja az Európai 
Tanácsot, hogy amennyiben a szerb 
hatóságok teljesítik a 2011. decemberi 
csúcson megfogalmazott feltételeket, 
következő, márciusi ülésén adja meg 
Szerbiának a tagjelölti státuszt; felszólítja a 
szerb hatóságokat, hogy ezt az időszakot 
használják ki arra, hogy aktív párbeszédet 
kezdjenek Pristinával az elfogadott 
megállapodások maradéktalan 
végrehajtásáról, és hogy olyan megoldást 
találjanak, amely lehetővé teszi Koszovó 
maradéktalan részvételét a regionális 
együttműködésben, ideértve a 
kereskedelmet; véleménye szerint, 
amennyiben a Bizottság véleményében 
felvázolt kiemelt prioritások teljesülnek és 
amennyiben a reformfolyamat folytatódik, 
a csatlakozási tárgyalásokat mielőbb meg 
kell nyitni Szerbiával, ezáltal bizonyítva az 
EU elkötelezettségét az ország uniós 
kilátásai mellett; emlékeztet arra, hogy 
Szerbia európai integrációs folyamatban 
történő további előrelépése a koppenhágai 
kritériumok biztosítása területén történő 
előrelépéstől, és különösen a jogállamiság 
fenntartásának, az emberi jogok 
tiszteletben tartásának és a piacgazdaság 
működésének javításától függ; üdvözli a 
stabilizációs és társulási megállapodás 
ratifikációja terén történő előrehaladást, és 
felszólítja a többi fennmaradó uniós 
tagállamokat, hogy haladéktalanul fejezzék 
be a ratifikációs eljárást;

1. üdvözli a Szerbia által a 
reformfolyamatban elért előrehaladást; 
tudomásul veszi, hogy a Tanács 
elhalasztotta a Bizottság Szerbia tagjelölt 
országgá nyilvánításáról szóló ajánlásáról 
szóló döntést; felszólítja az Európai 
Tanácsot, hogy amennyiben a szerb 
hatóságok teljesítik a 2011. decemberi 
csúcson megfogalmazott feltételeket, 
következő, márciusi ülésén adja meg 
Szerbiának a tagjelölti státuszt; felszólítja a 
szerb hatóságokat, hogy ezt az időszakot 
használják ki arra, hogy aktív párbeszédet 
kezdjenek Pristinával az összes elfogadott 
megállapodás maradéktalan 
végrehajtásáról, és hogy olyan megoldást 
találjanak, amely lehetővé teszi Koszovó 
maradéktalan részvételét a regionális 
együttműködésben, ideértve a 
kereskedelmet; véleménye szerint, 
amennyiben a Bizottság véleményében 
felvázolt kiemelt prioritások teljesülnek és 
amennyiben a reformfolyamat folytatódik, 
a csatlakozási tárgyalásokat mielőbb meg 
kell nyitni Szerbiával, ezáltal bizonyítva az 
EU elkötelezettségét az ország uniós 
kilátásai mellett; emlékeztet arra, hogy 
Szerbia európai integrációs folyamatban 
történő további előrelépése a koppenhágai 
kritériumok teljesítésének területén történő 
előrelépéstől, és különösen a demokratikus 
intézmények működésétől, a jogállamiság 
fenntartásától, az emberi jogok 
tiszteletben tartásától és a piacgazdaság 
működésének javításától függ; üdvözli a 
stabilizációs és társulási megállapodás 
ratifikációja terén történő előrehaladást, és 
felszólítja a többi fennmaradó uniós 
tagállamokat, hogy haladéktalanul fejezzék 
be a ratifikációs eljárást;

Or. en
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Módosítás 20
Marietta Giannakou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. üdvözli a Szerbia által a 
reformfolyamatban elért előrehaladást; 
tudomásul veszi, hogy a Tanács 
elhalasztotta a Bizottság Szerbia tagjelölt 
országgá nyilvánításáról szóló ajánlásáról 
szóló döntést; felszólítja az Európai 
Tanácsot, hogy amennyiben a szerb 
hatóságok teljesítik a 2011. decemberi 
csúcson megfogalmazott feltételeket, 
következő, márciusi ülésén adja meg 
Szerbiának a tagjelölti státuszt; felszólítja a 
szerb hatóságokat, hogy ezt az időszakot 
használják ki arra, hogy aktív párbeszédet 
kezdjenek Pristinával az elfogadott 
megállapodások maradéktalan 
végrehajtásáról, és hogy olyan megoldást 
találjanak, amely lehetővé teszi Koszovó 
maradéktalan részvételét a regionális 
együttműködésben, ideértve a 
kereskedelmet; véleménye szerint, 
amennyiben a Bizottság véleményében 
felvázolt kiemelt prioritások teljesülnek és 
amennyiben a reformfolyamat folytatódik, 
a csatlakozási tárgyalásokat mielőbb meg 
kell nyitni Szerbiával, ezáltal bizonyítva az 
EU elkötelezettségét az ország uniós 
kilátásai mellett; emlékeztet arra, hogy 
Szerbia európai integrációs folyamatban 
történő további előrelépése a koppenhágai 
kritériumok biztosítása területén történő 
előrelépéstől, és különösen a jogállamiság 
fenntartásának, az emberi jogok 
tiszteletben tartásának és a piacgazdaság 
működésének javításától függ; üdvözli a 
stabilizációs és társulási megállapodás 
ratifikációja terén történő előrehaladást, és 
felszólítja a többi fennmaradó uniós 
tagállamokat, hogy haladéktalanul fejezzék 
be a ratifikációs eljárást;

1. üdvözli a Szerbia által a 
reformfolyamatban elért előrehaladást; 
tudomásul veszi, hogy a Tanács 
elhalasztotta a Bizottság Szerbia tagjelölt 
országgá nyilvánításáról szóló ajánlásáról 
szóló döntést; felszólítja az Európai 
Tanácsot, hogy amennyiben a szerb 
hatóságok teljesítik a 2011. decemberi 
csúcson megfogalmazott feltételeket, 
következő, márciusi ülésén adja meg 
Szerbiának a tagjelölti státuszt; felszólítja a 
szerb hatóságokat, hogy ezt az időszakot 
használják ki arra, hogy aktív párbeszédet 
kezdjenek Pristinával az elfogadott
megállapodások maradéktalan 
végrehajtásáról, és hogy olyan megoldást 
találjanak, amely lehetővé teszi Koszovó 
maradéktalan részvételét a regionális 
együttműködésben, ideértve a 
kereskedelmet; véleménye szerint, 
amennyiben a Bizottság véleményében 
felvázolt kiemelt prioritások teljesülnek és 
amennyiben a reformfolyamat folytatódik, 
a csatlakozási tárgyalásokat mielőbb meg 
kell nyitni Szerbiával, ezáltal bizonyítva az 
EU elkötelezettségét az ország uniós 
kilátásai mellett; emlékeztet arra, hogy 
Szerbia európai integrációs folyamatban 
történő további előrelépése a koppenhágai 
kritériumok teljesítésének területén történő 
előrelépéstől, és különösen a jogállamiság 
fenntartásának, az emberi jogok 
tiszteletben tartásának és a piacgazdaság 
működésének javításától függ; üdvözli a 
stabilizációs és társulási megállapodás 
ratifikációja terén történő előrehaladást, és 
felszólítja a többi fennmaradó uniós 
tagállamokat, hogy haladéktalanul fejezzék 
be a ratifikációs eljárást;
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Or. en

Módosítás 21
Andrey Kovatchev, György Schöpflin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. üdvözli a Szerbia által a 
reformfolyamatban elért előrehaladást; 
tudomásul veszi, hogy a Tanács 
elhalasztotta a Bizottság Szerbia tagjelölt 
országgá nyilvánításáról szóló ajánlásáról 
szóló döntést; felszólítja az Európai 
Tanácsot, hogy amennyiben a szerb 
hatóságok teljesítik a 2011. decemberi 
csúcson megfogalmazott feltételeket, 
következő, márciusi ülésén adja meg 
Szerbiának a tagjelölti státuszt; felszólítja a 
szerb hatóságokat, hogy ezt az időszakot 
használják ki arra, hogy aktív párbeszédet 
kezdjenek Pristinával az elfogadott 
megállapodások maradéktalan 
végrehajtásáról, és hogy olyan megoldást 
találjanak, amely lehetővé teszi Koszovó 
maradéktalan részvételét a regionális 
együttműködésben, ideértve a 
kereskedelmet; véleménye szerint, 
amennyiben a Bizottság véleményében 
felvázolt kiemelt prioritások teljesülnek és 
amennyiben a reformfolyamat folytatódik, 
a csatlakozási tárgyalásokat mielőbb meg 
kell nyitni Szerbiával, ezáltal bizonyítva az 
EU elkötelezettségét az ország uniós 
kilátásai mellett; emlékeztet arra, hogy 
Szerbia európai integrációs folyamatban 
történő további előrelépése a koppenhágai 
kritériumok biztosítása területén történő 
előrelépéstől, és különösen a jogállamiság 
fenntartásának, az emberi jogok 
tiszteletben tartásának és a piacgazdaság 
működésének javításától függ; üdvözli a 
stabilizációs és társulási megállapodás 
ratifikációja terén történő előrehaladást, és 

1. üdvözli a Szerbia által a
reformfolyamatban elért előrehaladást; 
tudomásul veszi, hogy a Tanács 
elhalasztotta a Bizottság Szerbia tagjelölt 
országgá nyilvánításáról szóló ajánlásáról 
szóló döntést; felszólítja az Európai 
Tanácsot, hogy amennyiben a szerb 
hatóságok teljesítik a 2011. decemberi 
csúcson megfogalmazott feltételeket, 
következő, márciusi ülésén adja meg 
Szerbiának a tagjelölti státuszt; felszólítja a 
szerb hatóságokat, hogy ezt az időszakot 
használják ki arra, hogy aktív párbeszédet 
kezdjenek Pristinával az elfogadott 
megállapodások maradéktalan 
végrehajtásáról, és hogy olyan megoldást 
találjanak, amely lehetővé teszi Koszovó 
maradéktalan részvételét a regionális 
együttműködésben, ideértve a 
kereskedelmet; véleménye szerint, 
amennyiben a Bizottság véleményében 
felvázolt kiemelt prioritások teljesülnek és 
amennyiben a reformfolyamat folytatódik, 
a csatlakozási tárgyalásokat mielőbb meg 
kell nyitni Szerbiával, ezáltal bizonyítva az 
EU elkötelezettségét az ország uniós 
kilátásai mellett; emlékeztet arra, hogy 
Szerbia európai integrációs folyamatban 
történő további előrelépése a koppenhágai 
kritériumok biztosítása területén történő 
előrelépéstől, és különösen a jogállamiság 
fenntartásától, az emberi jogok 
tiszteletben tartásától, a jószomszédi 
kapcsolatok ápolásától és a piacgazdaság 
működésének javításától függ; üdvözli a 
stabilizációs és társulási megállapodás 
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felszólítja a többi fennmaradó uniós 
tagállamokat, hogy haladéktalanul fejezzék 
be a ratifikációs eljárást;

ratifikációja terén történő előrehaladást, és 
felszólítja a többi fennmaradó uniós 
tagállamokat, hogy haladéktalanul fejezzék 
be a ratifikációs eljárást;

Or. en

Módosítás 22
László Tőkés

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. üdvözli a Szerbia által a 
reformfolyamatban elért előrehaladást; 
tudomásul veszi, hogy a Tanács 
elhalasztotta a Bizottság Szerbia tagjelölt 
országgá nyilvánításáról szóló ajánlásáról 
szóló döntést; felszólítja az Európai 
Tanácsot, hogy amennyiben a szerb 
hatóságok teljesítik a 2011. decemberi 
csúcson megfogalmazott feltételeket, 
következő, márciusi ülésén adja meg 
Szerbiának a tagjelölti státuszt; felszólítja a 
szerb hatóságokat, hogy ezt az időszakot 
használják ki arra, hogy aktív párbeszédet 
kezdjenek Pristinával az elfogadott 
megállapodások maradéktalan 
végrehajtásáról, és hogy olyan megoldást 
találjanak, amely lehetővé teszi Koszovó 
maradéktalan részvételét a regionális 
együttműködésben, ideértve a 
kereskedelmet; véleménye szerint, 
amennyiben a Bizottság véleményében 
felvázolt kiemelt prioritások teljesülnek és 
amennyiben a reformfolyamat folytatódik, 
a csatlakozási tárgyalásokat mielőbb meg 
kell nyitni Szerbiával, ezáltal bizonyítva az 
EU elkötelezettségét az ország uniós 
kilátásai mellett; emlékeztet arra, hogy 
Szerbia európai integrációs folyamatban 
történő további előrelépése a koppenhágai 
kritériumok biztosítása területén történő 
előrelépéstől, és különösen a jogállamiság 

1. üdvözli a Szerbia által a 
reformfolyamatban elért előrehaladást; 
tudomásul veszi, hogy a Tanács 
elhalasztotta a Bizottság Szerbia tagjelölt 
országgá nyilvánításáról szóló ajánlásáról 
szóló döntést; felszólítja az Európai 
Tanácsot, hogy amennyiben a szerb 
hatóságok teljesítik a 2011. decemberi 
csúcson megfogalmazott feltételeket, 
következő, márciusi ülésén adja meg 
Szerbiának a tagjelölti státuszt; felszólítja a 
szerb hatóságokat, hogy ezt az időszakot 
használják ki arra, hogy aktív párbeszédet 
kezdjenek Pristinával az elfogadott 
megállapodások maradéktalan 
végrehajtásáról, és hogy olyan megoldást 
találjanak, amely lehetővé teszi Koszovó 
maradéktalan részvételét a regionális 
együttműködésben, ideértve a 
kereskedelmet; véleménye szerint, 
amennyiben a Bizottság véleményében 
felvázolt kiemelt prioritások teljesülnek és 
amennyiben a reformfolyamat folytatódik, 
a csatlakozási tárgyalásokat mielőbb meg 
kell nyitni Szerbiával, ezáltal bizonyítva az 
EU elkötelezettségét az ország uniós 
kilátásai mellett; emlékeztet arra, hogy 
Szerbia európai integrációs folyamatban 
történő további előrelépése a koppenhágai 
kritériumok biztosítása területén történő 
előrelépéstől, és különösen a jogállamiság 
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fenntartásának, az emberi jogok 
tiszteletben tartásának és a piacgazdaság 
működésének javításától függ; üdvözli a 
stabilizációs és társulási megállapodás 
ratifikációja terén történő előrehaladást, és 
felszólítja a többi fennmaradó uniós 
tagállamokat, hogy haladéktalanul fejezzék 
be a ratifikációs eljárást;

fenntartásától, az emberi jogok 
tiszteletben tartásától és a kisebbségek 
védelmétől, valamint a piacgazdaság 
működésének javításától függ; üdvözli a 
stabilizációs és társulási megállapodás 
ratifikációja terén történő előrehaladást, és 
felszólítja a többi fennmaradó uniós 
tagállamokat, hogy haladéktalanul fejezzék 
be a ratifikációs eljárást;

Or. en

Módosítás 23
Maria Eleni Koppa

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1a. arra az álláspontra helyezkedik, hogy 
amint jelentős haladást sikerül elérni a 
Bizottság által közzétett véleményben 
megfogalmazott kulcsfontosságú prioritás 
teljesítése terén, és amennyiben a 
reformfolyamat folytatódik, 
haladéktalanul csatlakozási tárgyalásokat 
kell kezdeni Szerbiával, ezáltal is 
megmutatva az EU elkötelezettségét az 
ország uniós kilátása iránt; arra 
emlékeztet, hogy a kétoldalú viták 
önmagukban nem jelenthetnek akadályt a 
csatlakozás felé vezető úton, Szerbia 
további előrehaladása az európai 
integrációs folyamatban pedig függ a 
koppenhágai kritériumok teljesítésének 
biztosítása terén tett előrelépésektől, és 
különösen a jogállamiság fenntartásától, 
az emberi jogok tiszteletben tartásától és a 
piacgazdaság működésének javításától;

Or. en
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Módosítás 24
Maria Eleni Koppa

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 b bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1b. üdvözli a stabilizációs és társulási 
megállapodás ratifikálása terén tett 
előrelépéseket, és felhívja a többi 
tagállamot, hogy haladéktalanul zárják le 
a ratifikálási folyamatot;

Or. en

Módosítás 25
Takis Hadjigeorgiou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1a. hangsúlyozza a Pristinával folytatott 
párbeszéd fontosságát, amelyre a Belgrád 
és Pristina között az ENSZ 2010. 
szeptemberi Közgyűlésén létrejött 
megállapodás után került sor az EU 
közreműködésével; nyomatékosítja, hogy 
bármely megállapodásnak összhangban 
kell állnia az ENSZ 1244/99. sz. 
határozatával és tiszteletben kell tartania 
a nemzetközi jogot;

Or. en

Módosítás 26
Göran Färm

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 a bekezdés (új)
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1a. elégedettséggel nyugtázza, hogy az 
IPA keretében nyújtott támogatás jól 
működik Szerbiában; arra ösztönzi mind a 
kormányt, mind pedig az Uniót, hogy 
egyszerűsítsék az IPA-ból biztosított 
finanszírozás adminisztratív eljárásait 
annak érdekében, hogy az a kisebb és nem 
centralizált kedvezményezettek számára is 
egyre injább elérhetővé váljon; 
hangsúlyozza, hogy az EU pénzügyi 
keretének közelgő felülvizsgálatában fenn 
kell tartani az előcsatlakozási támogatás 
megfelelő szintjét;

Or. en

Módosítás 27
Pervenche Berès

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1a. felkéri a szerb hatóságokat, hogy 
dolgozzák ki a szociális szolgáltatásokat 
nyújtó szervezetek intézményi és jogi 
keretét, továbbá koordinálják 
hatékonyabban a szolgáltatásnyújtást és a 
jogosultságokat, a helyi igényekhez 
igazítva azokat, illetve a potenciális és 
tényleges kedvezményezetteknek a 
rendszer és az eredmények 
megtervezésébe, ellenőrzésébe és 
értékelésébe történő bevonásával, szoros 
együttműködést folytatva a szociális 
szolgáltatások biztosításáért felelős helyi 
hatóságokkal;

Or. en
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Módosítás 28
Pervenche Berès

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 b bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1b. felkéri a szerb hatóságokat, hogy 
erősítsék meg a helyi önkormányzatok 
arra irányuló képességét, hogy a 
közösségi alapú és intézményi ellátási 
formák közötti megfelelő egyensúly 
biztosítása érdekében alakítsák ki az 
ellátásra szorulók körében felmerülő 
igények kielégítésének tervezett 
megközelítését;

Or. en

Módosítás 29
Pervenche Berès

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 c bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1c. felhívja Szerbiát és a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy az uniós tagság 
irányába tett előrelépések keretében 
végrehajtott strukturális reformok és 
liberalizáció nem vezetnek a 
munkafeltételek romlásához, valamint a 
munkaügyi és szakszervezeti jogok 
gyengüléséhez;

Or. en

Módosítás 30
Pervenche Berès
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 d bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1d. arra sürgeti a szerb hatóságokat, hogy 
fogadjanak el jogszabályokat annak 
érdekében, hogy biztosítsák a 
munkavállalók nyugdíj- és 
társadalombiztosítási járulékainak 
automatikus befizetését, világosan 
meghatározott szankciókkal mindazon 
munkáltatók számára, akik megsértik a 
jogi rendelkezéseket;

Or. en

Módosítás 31
Pervenche Berès

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 e bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1e. üdvözli a romák helyzetének javítására 
irányuló szerb nemzeti stratégiát és az 
ehhez kapcsolódó, 2009-ben elfogadott 
cselekvési tervet; a stratégia és a 
cselekvési terv végrehajtására ösztönzi a 
szerb hatóságokat;

Or. en

Módosítás 32
Pervenche Berès

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 f bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1f. üdvözli a 2009-ben elfogadott 
megkülönböztetés elleni szerb törvényt; 
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ugyanakkor javasolja, hogy 
végrehajtására az uniós vívmányoknak 
megfelelően kerüljön sor, különösen ami 
a közvetett megkülönböztetés 
fogalommeghatározását illeti;

Or. en

Módosítás 33
Pervenche Berès

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 g bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1g. felhívja Szerbiát, hogy folytassa az 
ILO-egyezmények ratifikálását és 
végrehajtását annak érdekében, hogy 
valamennyi munkavállaló számára 
biztosítsa a méltányos munkát és a 
szociális biztonságot;

Or. en

Módosítás 34
Emine Bozkurt

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. üdvözli, hogy az ország átadta az 
igazságszolgáltatásnak az ICTY által 
keresett utolsó két menekültet, Ratko 
Mladić-ot és Goran Hadžić-ot; kiemeli, 
hogy elfogásuk nemcsak Szerbia EU felé 
történő további közeledésének volt 
feltétele, hanem mindenekelőtt egy lépés 
afelé, hogy igazságot szolgáltassanak a volt 
Jugoszlávia területén az 1990-es években 
bekövetkezett konfliktus áldozatainak, és a 
régióban megbékélésre kerüljön sor; azon 

2. üdvözli, hogy Szerbia 
együttműködésével átadták az 
igazságszolgáltatásnak az ICTY által 
keresett utolsó két menekültet, Ratko 
Mladić-ot és Goran Hadžić-ot; kiemeli, 
hogy elfogásuk nemcsak Szerbia EU felé 
történő további közeledésének volt 
feltétele, hanem mindenekelőtt egy lépés 
afelé, hogy igazságot szolgáltassanak a volt 
Jugoszlávia területén az 1990-es években 
bekövetkezett konfliktus áldozatainak, és a 
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támogató hálózatban szerepet vállaló 
személyek alapos kivizsgálására és 
büntetőeljárás alá vonására szólít fel –
különösen a katonaságon és a civil 
biztonsági szolgálatokon belül –, amelyek 
segítségével a menekültek ilyen sokáig
rejtőzködhettek;

régióban megbékélésre kerüljön sor; azon 
támogató hálózatban szerepet vállaló 
személyek alapos kivizsgálására és 
büntetőeljárás alá vonására szólít fel –
különösen a katonaságon és a civil 
biztonsági szolgálatokon belül –, amelyek 
segítségével a menekültek ilyen sokáig 
rejtőzködhettek;

Or. en

Módosítás 35
Marietta Giannakou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. üdvözli, hogy az ország átadta az 
igazságszolgáltatásnak az ICTY által 
keresett utolsó két menekültet, Ratko 
Mladić-ot és Goran Hadžić-ot; kiemeli, 
hogy elfogásuk nemcsak Szerbia EU felé 
történő további közeledésének volt 
feltétele, hanem mindenekelőtt egy lépés 
afelé, hogy igazságot szolgáltassanak a volt 
Jugoszlávia területén az 1990-es években 
bekövetkezett konfliktus áldozatainak, és a 
régióban megbékélésre kerüljön sor; azon 
támogató hálózatban szerepet vállaló 
személyek alapos kivizsgálására és 
büntetőeljárás alá vonására szólít fel –
különösen a katonaságon és a civil 
biztonsági szolgálatokon belül –, amelyek 
segítségével a menekültek ilyen sokáig 
rejtőzködhettek;

2. üdvözli, hogy az ország teljes mértékben 
kielégítő együttműködést ért el az ICTY-
vel azáltal, hogy átadta az 
igazságszolgáltatásnak az ICTY által 
keresett utolsó két menekültet, Ratko 
Mladić-ot és Goran Hadžić-ot; kiemeli, 
hogy elfogásuk nemcsak Szerbia EU felé 
történő további közeledésének volt 
feltétele, hanem mindenekelőtt egy lépés 
afelé, hogy igazságot szolgáltassanak a volt 
Jugoszlávia területén az 1990-es években 
bekövetkezett konfliktus áldozatainak, és a 
régióban megbékélésre kerüljön sor; azon 
támogató hálózatban szerepet vállaló 
személyek alapos kivizsgálására és 
büntetőeljárás alá vonására szólít fel –
különösen a katonaságon és a civil 
biztonsági szolgálatokon belül –, amelyek 
segítségével a menekültek ilyen sokáig 
rejtőzködhettek;

Or. en

Módosítás 36
Maria Eleni Koppa
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. üdvözli, hogy az ország átadta az 
igazságszolgáltatásnak az ICTY által 
keresett utolsó két menekültet, Ratko 
Mladić-ot és Goran Hadžić-ot; kiemeli, 
hogy elfogásuk nemcsak Szerbia EU felé 
történő további közeledésének volt 
feltétele, hanem mindenekelőtt egy lépés 
afelé, hogy igazságot szolgáltassanak a volt 
Jugoszlávia területén az 1990-es években 
bekövetkezett konfliktus áldozatainak, és a 
régióban megbékélésre kerüljön sor; azon 
támogató hálózatban szerepet vállaló 
személyek alapos kivizsgálására és 
büntetőeljárás alá vonására szólít fel –
különösen a katonaságon és a civil 
biztonsági szolgálatokon belül –, amelyek 
segítségével a menekültek ilyen sokáig 
rejtőzködhettek;

2. üdvözli, hogy az ország átadta az 
igazságszolgáltatásnak az ICTY által 
keresett utolsó két menekültet, Ratko 
Mladić-ot és Goran Hadžić-ot, ezáltal 
elérve ICTY-vel folytatott együttműködés 
teljes mértékben kielégítő szintjét; kiemeli, 
hogy elfogásuk nemcsak Szerbia EU felé 
történő további közeledésének volt 
feltétele, hanem mindenekelőtt egy lépés 
afelé, hogy igazságot szolgáltassanak a volt 
Jugoszlávia területén az 1990-es években 
bekövetkezett konfliktus áldozatainak, és a 
régióban megbékélésre kerüljön sor; azon 
támogató hálózatban szerepet vállaló 
személyek alapos kivizsgálására és 
büntetőeljárás alá vonására szólít fel –
különösen a katonaságon és a civil 
biztonsági szolgálatokon belül –, amelyek 
segítségével a menekültek ilyen sokáig 
rejtőzködhettek;

Or. en

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. üdvözli, hogy az ország átadta az 
igazságszolgáltatásnak az ICTY által 
keresett utolsó két menekültet, Ratko 
Mladić-ot és Goran Hadžić-ot; kiemeli, 
hogy elfogásuk nemcsak Szerbia EU felé 
történő további közeledésének volt 
feltétele, hanem mindenekelőtt egy lépés 
afelé, hogy igazságot szolgáltassanak a volt 
Jugoszlávia területén az 1990-es években 

2. üdvözli, hogy az ország átadta az 
igazságszolgáltatásnak az ICTY által 
keresett utolsó két menekültet, Ratko 
Mladić-ot és Goran Hadžić-ot, ily módon 
elérve az ICTY-vel folytatott 
együttműködés teljes mértékben kielégítő 
szintjét; kiemeli, hogy elfogásuk nemcsak 
Szerbia EU felé történő további 
közeledésének volt feltétele, hanem 
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bekövetkezett konfliktus áldozatainak, és a 
régióban megbékélésre kerüljön sor; azon 
támogató hálózatban szerepet vállaló 
személyek alapos kivizsgálására és 
büntetőeljárás alá vonására szólít fel –
különösen a katonaságon és a civil 
biztonsági szolgálatokon belül –, amelyek 
segítségével a menekültek ilyen sokáig 
rejtőzködhettek;

mindenekelőtt egy lépés afelé, hogy 
igazságot szolgáltassanak a volt 
Jugoszlávia területén az 1990-es években 
bekövetkezett konfliktus áldozatainak, és a 
régióban megbékélésre kerüljön sor; azon 
támogató hálózatban szerepet vállaló 
személyek alapos kivizsgálására és 
büntetőeljárás alá vonására szólít fel –
különösen a katonaságon és a civil 
biztonsági szolgálatokon belül –, amelyek 
segítségével a menekültek ilyen sokáig 
rejtőzködhettek;

Or. en

Módosítás 38
Eduard Kukan

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. üdvözli, hogy az ország átadta az 
igazságszolgáltatásnak az ICTY által 
keresett utolsó két menekültet, Ratko 
Mladić-ot és Goran Hadžić-ot; kiemeli, 
hogy elfogásuk nemcsak Szerbia EU felé 
történő további közeledésének volt 
feltétele, hanem mindenekelőtt egy lépés 
afelé, hogy igazságot szolgáltassanak a volt 
Jugoszlávia területén az 1990-es években 
bekövetkezett konfliktus áldozatainak, és a 
régióban megbékélésre kerüljön sor; azon 
támogató hálózatban szerepet vállaló 
személyek alapos kivizsgálására és 
büntetőeljárás alá vonására szólít fel –
különösen a katonaságon és a civil 
biztonsági szolgálatokon belül –, amelyek 
segítségével a menekültek ilyen sokáig 
rejtőzködhettek;

2. üdvözli, hogy az ország átadta az 
igazságszolgáltatásnak az ICTY által 
keresett utolsó két menekültet, Ratko 
Mladić-ot és Goran Hadžić-ot; kiemeli, 
hogy elfogásuk nemcsak Szerbia EU felé 
történő további közeledésének volt 
feltétele, hanem mindenekelőtt egy lépés 
afelé, hogy igazságot szolgáltassanak a volt 
Jugoszlávia területén az 1990-es években 
bekövetkezett konfliktus áldozatainak, és a 
régióban megbékélésre kerüljön sor; a 
Törvényszékkel folytatott állandó 
együttműködésre, valamint azon támogató 
hálózatban szerepet vállaló személyek 
alapos kivizsgálására és büntetőeljárás alá 
vonására szólít fel – különösen a 
katonaságon és a civil biztonsági 
szolgálatokon belül –, amelyek 
segítségével a menekültek ilyen sokáig 
rejtőzködhettek;

Or. en
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Módosítás 39
György Schöpflin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. üdvözli, hogy az ország átadta az 
igazságszolgáltatásnak az ICTY által 
keresett utolsó két menekültet, Ratko 
Mladić-ot és Goran Hadžić-ot; kiemeli, 
hogy elfogásuk nemcsak Szerbia EU felé 
történő további közeledésének volt 
feltétele, hanem mindenekelőtt egy lépés 
afelé, hogy igazságot szolgáltassanak a volt 
Jugoszlávia területén az 1990-es években 
bekövetkezett konfliktus áldozatainak, és a 
régióban megbékélésre kerüljön sor; azon 
támogató hálózatban szerepet vállaló 
személyek alapos kivizsgálására és 
büntetőeljárás alá vonására szólít fel –
különösen a katonaságon és a civil 
biztonsági szolgálatokon belül –, amelyek 
segítségével a menekültek ilyen sokáig 
rejtőzködhettek;

2. üdvözli, hogy az ország átadta az 
igazságszolgáltatásnak az ICTY által 
keresett utolsó két menekültet, Ratko 
Mladić-ot és Goran Hadžić-ot; kiemeli, 
hogy elfogásuk nemcsak Szerbia EU felé 
történő további közeledésének volt 
feltétele, hanem mindenekelőtt egy lépés 
afelé, hogy igazságot szolgáltassanak a volt 
Jugoszlávia területén az 1990-es években 
bekövetkezett konfliktus áldozatainak, és a 
régióban megbékélésre kerüljön sor; azon 
támogató hálózatban szerepet vállaló 
személyek alapos kivizsgálására és 
büntetőeljárás alá vonására szólít fel –
különösen a katonaságon és a civil 
biztonsági szolgálatokon belül –, amelyek 
segítségével a menekültek ilyen sokáig 
rejtőzködhettek; felszólítja a szerb 
kormányt, hogy alakítson ki elkötelezett és 
folytonos együttműködést az ICTY-vel;

Or. en

Módosítás 40
Maria Eleni Koppa

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2a. üdvözli, hogy a Külügyi Tanács 2011. 
december 23-án megrendezett ülésén 
pozitív irányba változott egyes tagállamok 
azzal kapcsolatos álláspontja, hogy az 
Európai Tanács következő, márciusi 
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ülésén Szerbia tagjelölti státuszt kapjon;

Or. en

Módosítás 41
Maria Eleni Koppa

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. komolyan aggódik a 2011 második 
felében Észak-Koszovóban bekövetkezett 
fejlemények és különösen a júliusi 
incidenseket követő erőszak miatt; 
megismétli, hogy csak a Pristinával
folytatott párbeszéd keretében születő 
tárgyalásos megoldásokkal szüntethetők 
meg véglegesen a feszültségek a régióban; 
e tekintetben üdvözli az elért 
megállapodásokat és felszólítja a szerb 
kormányt, hogy azokat maradéktalanul és 
haladéktalanul hajtsa végre; üdvözli a 
rendszeres áruáramlást, amelyet a 
vámbélyegzők elfogadása tett lehetővé, a 
szerb hatóságok által az EULEX-nek 
eljuttatott első 10 000 születési anyakönyvi 
kivonat másolatának átadását és a szabad 
mozgásról szóló 2011. december 26-i 
megállapodás végrehajtásának 
megkezdését, mint a megállapodások 
végrehajtásának első lépéseit; üdvözli 
Tadić elnök nyilatkozatait arról, hogy az 
útakadályok részleges felszámolását 
követően azokat teljesen meg kell 
szüntetni; emlékeztet arra, hogy a 
személyek, áruk, ötletek és tőke szabad 
áramlása az EU egyik alapvető értéke, és 
felszólítja a szerb hatóságokat a 
fennmaradó útakadályok maradéktalan 
felszámolására, lehetővé téve ezáltal az 
átkelőhelyek szabad megközelítését;
felszólítja a szerb hatóságokat, hogy az 
EULEX és a KFOR megbízatása 
maradéktalan végrehajtásának lehetővé 

3. komolyan aggódik a 2011 második 
felében Észak-Koszovóban bekövetkezett 
fejlemények és különösen a júliusi 
incidenseket követő erőszak, valamint a 
későbbiekben a KFOR nemzetközi erőit 
érő támadások miatt; elítéli az ilyen 
fellépéseket, és megismétli, hogy csak a 
Belgrád és Pristina között folytatott 
párbeszéd keretében születő tárgyalásos 
megoldásokkal szüntethetők meg 
véglegesen a feszültségek a régióban; e 
tekintetben üdvözli az eddig elért 
megállapodásokat; elégedettséggel 
nyugtázza a szerb kormány részéről a 
párbeszéd konstruktív újrafelvételét, amit 
az integrált határigazgatás megvalósítása, 
valamint annak ténye is példáz, hogy már 
megállapodásra is jutottak Koszovó 
regionális fórumokban való részvételének 
elvéről; hangsúlyozza az Unió 
közvetítésével létrejött megállapodások 
teljes körű és kellő időben történő 
végrehajtásának fontosságát, valamint 
üdvözli a rendszeres áruáramlást, amelyet a 
vámbélyegzők elfogadása tett lehetővé, a 
szerb hatóságok által az EULEX-nek 
eljuttatott első 10 000 születési anyakönyvi 
kivonat másolatának átadását és a szabad 
mozgásról szóló 2011. december 26-i 
megállapodás végrehajtásának 
megkezdését ezen irányba tett pozitív 
lépésekként; üdvözli Tadić elnök 
nyilatkozatait arról, hogy az útakadályok 
részleges felszámolását követően azokat 
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tétele érdekében segítsék elő az 
együttműködést az EULEX és a koszovói 
szerbek között;

teljesen meg kell szüntetni, valamint 
üdvözli a koszovói kérdés tartós 
rendezésére irányuló négypontos tervét; 
emlékeztet arra, hogy a személyek, áruk, 
ötletek és tőke szabad áramlása az EU 
egyik alapvető értéke, és felszólítja a szerb 
hatóságokat a fennmaradó útakadályok 
maradéktalan felszámolásának további 
előmozdítására, lehetővé téve ezáltal az 
átkelőhelyek szabad megközelítését, 
egyúttal pedig elősegítve az EULEX és a 
koszovói szerbek közötti együttműködést 
annak érdekében, hogy lehetővé váljon az 
EULEX és a KFOR számára 
megbízatásuk maradéktalan végrehajtása;

Or. en

Módosítás 42
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. komolyan aggódik a 2011 második 
felében Észak-Koszovóban bekövetkezett 
fejlemények és különösen a júliusi 
incidenseket követő erőszak miatt; 
megismétli, hogy csak a Pristinával 
folytatott párbeszéd keretében születő 
tárgyalásos megoldásokkal szüntethetők 
meg véglegesen a feszültségek a régióban; 
e tekintetben üdvözli az elért 
megállapodásokat és felszólítja a szerb 
kormányt, hogy azokat maradéktalanul és 
haladéktalanul hajtsa végre; üdvözli a 
rendszeres áruáramlást, amelyet a 
vámbélyegzők elfogadása tett lehetővé, a 
szerb hatóságok által az EULEX-nek 
eljuttatott első 10 000 születési anyakönyvi 
kivonat másolatának átadását és a szabad 
mozgásról szóló 2011. december 26-i 
megállapodás végrehajtásának 

3. komolyan aggódik a 2011 második 
felében Észak-Koszovóban bekövetkezett 
fejlemények és különösen a júliusi 
incidenseket követő erőszak miatt; 
megismétli, hogy csak a Pristinával 
folytatott párbeszéd – amely nem taglalja 
vagy befolyásolja Koszovó jogállását 
önálló államként – keretében születő 
tárgyalásos megoldásokkal szüntethetők 
meg véglegesen a feszültségek a régióban; 
e tekintetben üdvözli az elért 
megállapodásokat és felszólítja a szerb 
kormányt, hogy azokat maradéktalanul és 
haladéktalanul hajtsa végre; üdvözli a 
rendszeres áruáramlást, amelyet a 
vámbélyegzők elfogadása tett lehetővé, a 
szerb hatóságok által az EULEX-nek 
eljuttatott első 10 000 születési anyakönyvi 
kivonat másolatának átadását és a szabad 
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megkezdését, mint a megállapodások 
végrehajtásának első lépéseit; üdvözli 
Tadić elnök nyilatkozatait arról, hogy az 
útakadályok részleges felszámolását 
követően azokat teljesen meg kell 
szüntetni; emlékeztet arra, hogy a 
személyek, áruk, ötletek és tőke szabad 
áramlása az EU egyik alapvető értéke, és 
felszólítja a szerb hatóságokat a 
fennmaradó útakadályok maradéktalan 
felszámolására, lehetővé téve ezáltal az 
átkelőhelyek szabad megközelítését; 
felszólítja a szerb hatóságokat, hogy az 
EULEX és a KFOR megbízatása 
maradéktalan végrehajtásának lehetővé 
tétele érdekében segítsék elő az 
együttműködést az EULEX és a koszovói 
szerbek között;

mozgásról szóló 2011. december 26-i 
megállapodás végrehajtásának 
megkezdését, mint a megállapodások 
végrehajtásának első lépéseit; üdvözli 
Tadić elnök nyilatkozatait arról, hogy az 
útakadályok részleges felszámolását 
követően azokat teljesen meg kell 
szüntetni; emlékeztet arra, hogy a 
személyek, áruk, ötletek és tőke szabad 
áramlása az EU egyik alapvető értéke, és 
felszólítja a szerb hatóságokat a 
fennmaradó útakadályok maradéktalan 
felszámolására, lehetővé téve ezáltal az 
átkelőhelyek szabad megközelítését és 
átlépését; felszólítja a szerb hatóságokat, 
hogy az EULEX és a KFOR megbízatása 
maradéktalan végrehajtásának lehetővé 
tétele érdekében segítsék elő az 
együttműködést az EULEX és a koszovói 
szerbek között, és emlékezteti a szerb 
kormányt arra irányuló kötelezettségére, 
hogy minden tőle telhetőt tegyen meg az 
európai biztonsági erőket érő támadások 
megakadályozása érdekében a térségben;

Or. en

Módosítás 43
Eduard Kukan

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. komolyan aggódik a 2011 második 
felében Észak-Koszovóban bekövetkezett 
fejlemények és különösen a júliusi 
incidenseket követő erőszak miatt; 
megismétli, hogy csak a Pristinával 
folytatott párbeszéd keretében születő 
tárgyalásos megoldásokkal szüntethetők 
meg véglegesen a feszültségek a régióban; 
e tekintetben üdvözli az elért 
megállapodásokat és felszólítja a szerb 
kormányt, hogy azokat maradéktalanul és 

3. komolyan aggódik a 2011 második 
felében Észak-Koszovóban bekövetkezett 
fejlemények és különösen a júliusi 
incidenseket követő erőszak miatt; 
megismétli, hogy csak a Pristinával 
folytatott párbeszéd keretében születő 
folyamatos politikai erőfeszítésekkel és
tárgyalásos megoldásokkal szüntethetők 
meg véglegesen a feszültségek a régióban; 
e tekintetben üdvözli az elért 
megállapodásokat és felszólítja a szerb 
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haladéktalanul hajtsa végre; üdvözli a 
rendszeres áruáramlást, amelyet a 
vámbélyegzők elfogadása tett lehetővé, a 
szerb hatóságok által az EULEX-nek 
eljuttatott első 10 000 születési anyakönyvi 
kivonat másolatának átadását és a szabad 
mozgásról szóló 2011. december 26-i 
megállapodás végrehajtásának 
megkezdését, mint a megállapodások 
végrehajtásának első lépéseit; üdvözli 
Tadić elnök nyilatkozatait arról, hogy az 
útakadályok részleges felszámolását 
követően azokat teljesen meg kell 
szüntetni; emlékeztet arra, hogy a 
személyek, áruk, ötletek és tőke szabad 
áramlása az EU egyik alapvető értéke, és 
felszólítja a szerb hatóságokat a 
fennmaradó útakadályok maradéktalan 
felszámolására, lehetővé téve ezáltal az 
átkelőhelyek szabad megközelítését; 
felszólítja a szerb hatóságokat, hogy az 
EULEX és a KFOR megbízatása 
maradéktalan végrehajtásának lehetővé 
tétele érdekében segítsék elő az 
együttműködést az EULEX és a koszovói 
szerbek között;

kormányt, hogy azokat maradéktalanul és 
haladéktalanul hajtsa végre; üdvözli a 
rendszeres áruáramlást, amelyet a 
vámbélyegzők elfogadása tett lehetővé, a 
szerb hatóságok által az EULEX-nek 
eljuttatott első 10 000 születési anyakönyvi 
kivonat másolatának átadását és a szabad 
mozgásról szóló 2011. december 26-i 
megállapodás végrehajtásának 
megkezdését, mint a megállapodások 
végrehajtásának első lépéseit; üdvözli 
Tadić elnök nyilatkozatait arról, hogy az 
útakadályok részleges felszámolását 
követően azokat teljesen meg kell 
szüntetni; emlékeztet arra, hogy a 
személyek, áruk, ötletek és tőke szabad 
áramlása az EU egyik alapvető értéke, és 
felszólítja a szerb hatóságokat további 
támogatás biztosítására és a fennmaradó 
útakadályok maradéktalan 
felszámolásának elősegítésére, lehetővé 
téve ezáltal az átkelőhelyek szabad 
megközelítését; felszólítja a szerb 
hatóságokat, hogy az EULEX és a KFOR 
megbízatása maradéktalan végrehajtásának 
lehetővé tétele érdekében segítsék elő az 
együttműködést az EULEX és a koszovói 
szerbek között;

Or. en

Módosítás 44
Kristian Vigenin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. komolyan aggódik a 2011 második 
felében Észak-Koszovóban bekövetkezett 
fejlemények és különösen a júliusi 
incidenseket követő erőszak miatt; 
megismétli, hogy csak a Pristinával 
folytatott párbeszéd keretében születő 
tárgyalásos megoldásokkal szüntethetők 

3. komolyan aggódik a 2011 második 
felében Észak-Koszovóban bekövetkezett 
fejlemények és különösen a júliusi 
incidenseket követő erőszak miatt; 
megismétli, hogy csak a Pristinával 
folytatott párbeszéd keretében születő 
pragmatikus és fenntartható tárgyalásos 
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meg véglegesen a feszültségek a régióban; 
e tekintetben üdvözli az elért 
megállapodásokat és felszólítja a szerb 
kormányt, hogy azokat maradéktalanul és 
haladéktalanul hajtsa végre; üdvözli a 
rendszeres áruáramlást, amelyet a 
vámbélyegzők elfogadása tett lehetővé, a 
szerb hatóságok által az EULEX-nek 
eljuttatott első 10 000 születési anyakönyvi 
kivonat másolatának átadását és a szabad 
mozgásról szóló 2011. december 26-i 
megállapodás végrehajtásának 
megkezdését, mint a megállapodások 
végrehajtásának első lépéseit; üdvözli 
Tadić elnök nyilatkozatait arról, hogy az 
útakadályok részleges felszámolását 
követően azokat teljesen meg kell 
szüntetni; emlékeztet arra, hogy a 
személyek, áruk, ötletek és tőke szabad 
áramlása az EU egyik alapvető értéke, és 
felszólítja a szerb hatóságokat a 
fennmaradó útakadályok maradéktalan 
felszámolására, lehetővé téve ezáltal az 
átkelőhelyek szabad megközelítését; 
felszólítja a szerb hatóságokat, hogy az 
EULEX és a KFOR megbízatása 
maradéktalan végrehajtásának lehetővé 
tétele érdekében segítsék elő az 
együttműködést az EULEX és a koszovói 
szerbek között;

megoldásokkal szüntethetők meg 
véglegesen a feszültségek a régióban; e 
tekintetben üdvözli az elért 
megállapodásokat és felszólítja a szerb 
kormányt, hogy azokat maradéktalanul és
haladéktalanul hajtsa végre; üdvözli a 
rendszeres áruáramlást, amelyet a 
vámbélyegzők elfogadása tett lehetővé, a 
szerb hatóságok által az EULEX-nek 
eljuttatott első 10 000 születési anyakönyvi 
kivonat másolatának átadását és a szabad 
mozgásról szóló 2011. december 26-i 
megállapodás végrehajtásának 
megkezdését, mint a megállapodások 
végrehajtásának első lépéseit; üdvözli 
Tadić elnök nyilatkozatait arról, hogy az 
útakadályok részleges felszámolását 
követően azokat teljesen meg kell 
szüntetni; emlékeztet arra, hogy a 
személyek, áruk, ötletek, szolgáltatások és 
tőke szabad áramlása az EU egyik alapvető 
értéke, és felszólítja a szerb hatóságokat a 
fennmaradó útakadályok maradéktalan 
felszámolására, lehetővé téve ezáltal az 
átkelőhelyek szabad megközelítését; 
felszólítja a szerb hatóságokat, hogy az 
EULEX és a KFOR megbízatása 
maradéktalan végrehajtásának lehetővé 
tétele érdekében segítsék elő az 
együttműködést az EULEX és a koszovói 
szerbek között;

Or. en

Módosítás 45
György Schöpflin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. komolyan aggódik a 2011 második 
felében Észak-Koszovóban bekövetkezett 
fejlemények és különösen a júliusi 
incidenseket követő erőszak miatt; 

3. komolyan aggódik a 2011 második 
felében Észak-Koszovóban bekövetkezett 
fejlemények és különösen a júliusi 
incidenseket követő erőszak miatt; 
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megismétli, hogy csak a Pristinával
folytatott párbeszéd keretében születő 
tárgyalásos megoldásokkal szüntethetők 
meg véglegesen a feszültségek a régióban; 
e tekintetben üdvözli az elért 
megállapodásokat és felszólítja a szerb 
kormányt, hogy azokat maradéktalanul és 
haladéktalanul hajtsa végre; üdvözli a 
rendszeres áruáramlást, amelyet a 
vámbélyegzők elfogadása tett lehetővé, a 
szerb hatóságok által az EULEX-nek 
eljuttatott első 10 000 születési anyakönyvi 
kivonat másolatának átadását és a szabad 
mozgásról szóló 2011. december 26-i 
megállapodás végrehajtásának 
megkezdését, mint a megállapodások 
végrehajtásának első lépéseit; üdvözli 
Tadić elnök nyilatkozatait arról, hogy az 
útakadályok részleges felszámolását 
követően azokat teljesen meg kell 
szüntetni; emlékeztet arra, hogy a 
személyek, áruk, ötletek és tőke szabad 
áramlása az EU egyik alapvető értéke, és 
felszólítja a szerb hatóságokat a 
fennmaradó útakadályok maradéktalan 
felszámolására, lehetővé téve ezáltal az 
átkelőhelyek szabad megközelítését; 
felszólítja a szerb hatóságokat, hogy az 
EULEX és a KFOR megbízatása 
maradéktalan végrehajtásának lehetővé 
tétele érdekében segítsék elő az 
együttműködést az EULEX és a koszovói 
szerbek között;

megismétli, hogy csak a Prištinával
folytatott párbeszéd keretében születő 
tárgyalásos megoldásokkal szüntethetők 
meg véglegesen a feszültségek a régióban, 
valamint emlékeztet a kölcsönös 
tiszteleten alapuló, a többség és a 
kisebbség közötti kiegyensúlyozott 
kapcsolat elengedhetetlen fontosságára; e 
tekintetben üdvözli az elért 
megállapodásokat és felszólítja a szerb 
kormányt, hogy azokat maradéktalanul és 
haladéktalanul hajtsa végre; üdvözli a 
rendszeres áruáramlást, amelyet a 
vámbélyegzők elfogadása tett lehetővé, a 
szerb hatóságok által az EULEX-nek 
eljuttatott első 10 000 születési anyakönyvi 
kivonat másolatának átadását és a szabad 
mozgásról szóló 2011. december 26-i 
megállapodás végrehajtásának 
megkezdését, mint a megállapodások 
végrehajtásának első lépéseit; üdvözli 
Tadić elnök nyilatkozatait arról, hogy az 
útakadályok részleges felszámolását 
követően azokat teljesen meg kell 
szüntetni; emlékeztet arra, hogy a 
személyek, áruk, ötletek és tőke szabad 
áramlása az EU egyik alapvető értéke, és 
felszólítja a szerb hatóságokat a 
fennmaradó útakadályok maradéktalan 
felszámolásának ösztönzésére, lehetővé 
téve ezáltal az átkelőhelyek szabad 
megközelítését; felszólítja a szerb 
hatóságokat, hogy az EULEX és a KFOR 
megbízatása maradéktalan végrehajtásának 
lehetővé tétele érdekében segítsék elő az 
együttműködést az EULEX és a koszovói 
szerbek között;

Or. en

Módosítás 46
Marietta Giannakou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. komolyan aggódik a 2011 második 
felében Észak-Koszovóban bekövetkezett 
fejlemények és különösen a júliusi 
incidenseket követő erőszak miatt; 
megismétli, hogy csak a Pristinával 
folytatott párbeszéd keretében születő 
tárgyalásos megoldásokkal szüntethetők 
meg véglegesen a feszültségek a régióban; 
e tekintetben üdvözli az elért 
megállapodásokat és felszólítja a szerb 
kormányt, hogy azokat maradéktalanul és 
haladéktalanul hajtsa végre; üdvözli a 
rendszeres áruáramlást, amelyet a 
vámbélyegzők elfogadása tett lehetővé, a 
szerb hatóságok által az EULEX-nek 
eljuttatott első 10 000 születési anyakönyvi 
kivonat másolatának átadását és a szabad 
mozgásról szóló 2011. december 26-i 
megállapodás végrehajtásának 
megkezdését, mint a megállapodások 
végrehajtásának első lépéseit; üdvözli 
Tadić elnök nyilatkozatait arról, hogy az 
útakadályok részleges felszámolását 
követően azokat teljesen meg kell 
szüntetni; emlékeztet arra, hogy a 
személyek, áruk, ötletek és tőke szabad 
áramlása az EU egyik alapvető értéke, és 
felszólítja a szerb hatóságokat a 
fennmaradó útakadályok maradéktalan 
felszámolására, lehetővé téve ezáltal az 
átkelőhelyek szabad megközelítését; 
felszólítja a szerb hatóságokat, hogy az 
EULEX és a KFOR megbízatása 
maradéktalan végrehajtásának lehetővé 
tétele érdekében segítsék elő az 
együttműködést az EULEX és a koszovói 
szerbek között;

3. komolyan aggódik a 2011 második 
felében Észak-Koszovóban bekövetkezett 
fejlemények és különösen a júliusi 
incidenseket követő erőszak miatt; 
megismétli, hogy csak a Pristinával 
folytatott párbeszéd keretében születő 
tárgyalásos megoldásokkal szüntethetők 
meg véglegesen a feszültségek a régióban; 
e tekintetben üdvözli az elért 
megállapodásokat és felszólítja a szerb 
kormányt, hogy mozdítsa elő azok 
végrehajtását, jóhiszeműen és késlekedés 
nélkül; üdvözli a rendszeres áruáramlást, 
amelyet a vámbélyegzők elfogadása tett 
lehetővé, a szerb hatóságok által az 
EULEX-nek eljuttatott első 10 000 
születési anyakönyvi kivonat másolatának 
átadását és a szabad mozgásról szóló 2011. 
december 26-i megállapodás 
végrehajtásának megkezdését, mint a 
megállapodások végrehajtásának első 
lépéseit; üdvözli Tadić elnök nyilatkozatait 
arról, hogy az útakadályok részleges 
felszámolását követően azokat teljesen 
meg kell szüntetni; emlékeztet arra, hogy a 
személyek, áruk, ötletek és tőke szabad 
áramlása az EU egyik alapvető értéke, és 
felszólítja a szerb hatóságokat a 
fennmaradó útakadályok maradéktalan 
felszámolására, lehetővé téve ezáltal az 
átkelőhelyek szabad megközelítését; 
felszólítja a szerb hatóságokat, hogy az 
EULEX és a KFOR megbízatása 
maradéktalan végrehajtásának lehetővé 
tétele érdekében segítsék elő az 
együttműködést az EULEX és a koszovói 
szerbek között;

Or. en

Módosítás 47
Emine Bozkurt
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. komolyan aggódik a 2011 második 
felében Észak-Koszovóban bekövetkezett 
fejlemények és különösen a júliusi 
incidenseket követő erőszak miatt; 
megismétli, hogy csak a Pristinával 
folytatott párbeszéd keretében születő 
tárgyalásos megoldásokkal szüntethetők 
meg véglegesen a feszültségek a régióban; 
e tekintetben üdvözli az elért 
megállapodásokat és felszólítja a szerb 
kormányt, hogy azokat maradéktalanul és 
haladéktalanul hajtsa végre; üdvözli a 
rendszeres áruáramlást, amelyet a 
vámbélyegzők elfogadása tett lehetővé, a 
szerb hatóságok által az EULEX-nek 
eljuttatott első 10 000 születési anyakönyvi 
kivonat másolatának átadását és a szabad 
mozgásról szóló 2011. december 26-i 
megállapodás végrehajtásának 
megkezdését, mint a megállapodások 
végrehajtásának első lépéseit; üdvözli 
Tadić elnök nyilatkozatait arról, hogy az 
útakadályok részleges felszámolását 
követően azokat teljesen meg kell 
szüntetni; emlékeztet arra, hogy a 
személyek, áruk, ötletek és tőke szabad 
áramlása az EU egyik alapvető értéke, és 
felszólítja a szerb hatóságokat a 
fennmaradó útakadályok maradéktalan 
felszámolására, lehetővé téve ezáltal az 
átkelőhelyek szabad megközelítését; 
felszólítja a szerb hatóságokat, hogy az 
EULEX és a KFOR megbízatása 
maradéktalan végrehajtásának lehetővé 
tétele érdekében segítsék elő az 
együttműködést az EULEX és a koszovói 
szerbek között;

3. komolyan aggódik a 2011 második 
felében Észak-Koszovóban bekövetkezett 
fejlemények és különösen a júliusi 
incidenseket követő erőszak miatt; 
megismétli, hogy csak a Pristinával 
folytatott párbeszéd keretében születő 
tárgyalásos megoldásokkal szüntethetők 
meg véglegesen a feszültségek a régióban; 
e tekintetben üdvözli az elért 
megállapodásokat és felszólítja a szerb 
kormányt, hogy azokat maradéktalanul és 
haladéktalanul hajtsa végre; hangsúlyozza, 
hogy a térség stabilitása és fejlődése 
szempontjából fontos Koszovó regionális 
fórumokon való részvétele; üdvözli a 
rendszeres áruáramlást, amelyet a 
vámbélyegzők elfogadása tett lehetővé, a 
szerb hatóságok által az EULEX-nek 
eljuttatott első 10 000 születési anyakönyvi 
kivonat másolatának átadását és a szabad 
mozgásról szóló 2011. december 26-i 
megállapodás végrehajtásának 
megkezdését, mint a megállapodások 
végrehajtásának első lépéseit; üdvözli 
Tadić elnök nyilatkozatait arról, hogy az 
útakadályok részleges felszámolását 
követően azokat teljesen meg kell 
szüntetni; felhívja a politikai vezetőket, 
hogy tegyenek építő jellegű 
megnyilatkozásokat annak érdekében, 
hogy ne veszélyeztessék az elért 
megállapodások végrehajtását, valamint a 
Szerbia és Koszovó között zajló 
tárgyalásokat; emlékeztet arra, hogy a 
személyek, áruk, ötletek és tőke szabad 
áramlása az EU egyik alapvető értéke, és 
felszólítja a szerb hatóságokat a 
fennmaradó útakadályok maradéktalan 
felszámolására, lehetővé téve ezáltal az 
átkelőhelyek szabad megközelítését; 
felszólítja a szerb hatóságokat, hogy az 
EULEX és a KFOR megbízatása 
maradéktalan végrehajtásának lehetővé 
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tétele érdekében segítsék elő az 
együttműködést az EULEX és a koszovói 
szerbek között;

Or. en

Módosítás 48
Jelko Kacin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. komolyan aggódik a 2011 második 
felében Észak-Koszovóban bekövetkezett 
fejlemények és különösen a júliusi 
incidenseket követő erőszak miatt; 
megismétli, hogy csak a Pristinával 
folytatott párbeszéd keretében születő 
tárgyalásos megoldásokkal szüntethetők 
meg véglegesen a feszültségek a régióban; 
e tekintetben üdvözli az elért 
megállapodásokat és felszólítja a szerb 
kormányt, hogy azokat maradéktalanul és 
haladéktalanul hajtsa végre; üdvözli a 
rendszeres áruáramlást, amelyet a 
vámbélyegzők elfogadása tett lehetővé, a 
szerb hatóságok által az EULEX-nek 
eljuttatott első 10 000 születési anyakönyvi 
kivonat másolatának átadását és a szabad 
mozgásról szóló 2011. december 26-i 
megállapodás végrehajtásának 
megkezdését, mint a megállapodások 
végrehajtásának első lépéseit; üdvözli 
Tadić elnök nyilatkozatait arról, hogy az 
útakadályok részleges felszámolását 
követően azokat teljesen meg kell 
szüntetni; emlékeztet arra, hogy a 
személyek, áruk, ötletek és tőke szabad 
áramlása az EU egyik alapvető értéke, és 
felszólítja a szerb hatóságokat a 
fennmaradó útakadályok maradéktalan 
felszámolására, lehetővé téve ezáltal az 
átkelőhelyek szabad megközelítését; 
felszólítja a szerb hatóságokat, hogy az 

3. komolyan aggódik a 2011 második 
felében Észak-Koszovóban bekövetkezett 
fejlemények és különösen a júliusi 
incidenseket követő erőszak miatt; 
megismétli, hogy csak a Pristinával 
folytatott párbeszéd keretében születő 
tárgyalásos megoldásokkal szüntethetők 
meg véglegesen a feszültségek a régióban; 
e tekintetben üdvözli az elért 
megállapodásokat és felszólítja a szerb 
kormányt, hogy azokat maradéktalanul és 
haladéktalanul hajtsa végre; üdvözli a 
rendszeres áruáramlást, amelyet a 
vámbélyegzők elfogadása tett lehetővé, a 
szerb hatóságok által Koszovóból 
eltávolított első 10 000–15 000 polgári 
anyakönyvi nyilvántartás közül némelyek 
EULEX-nek történő átadását és a szabad 
mozgásról szóló 2011. december 26-i 
megállapodás végrehajtásának 
megkezdését, mint a megállapodások 
végrehajtásának első lépéseit; üdvözli 
Tadić elnök nyilatkozatait arról, hogy az 
útakadályok részleges felszámolását 
követően azokat teljesen meg kell 
szüntetni; emlékeztet arra, hogy a 
személyek, áruk, ötletek és tőke szabad 
áramlása az EU egyik alapvető értéke, és 
felszólítja a szerb hatóságokat a 
fennmaradó útakadályok maradéktalan 
felszámolására, lehetővé téve ezáltal az 
átkelőhelyek szabad megközelítését; 
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EULEX és a KFOR megbízatása 
maradéktalan végrehajtásának lehetővé 
tétele érdekében segítsék elő az 
együttműködést az EULEX és a koszovói 
szerbek között;

felszólítja a szerb hatóságokat, hogy az 
EULEX és a KFOR megbízatása 
maradéktalan végrehajtásának lehetővé 
tétele érdekében segítsék elő az 
együttműködést az EULEX és a koszovói 
szerbek között;

Or. en

Módosítás 49
Pino Arlacchi

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. komolyan aggódik a 2011 második 
felében Észak-Koszovóban bekövetkezett 
fejlemények és különösen a júliusi 
incidenseket követő erőszak miatt; 
megismétli, hogy csak a Pristinával 
folytatott párbeszéd keretében születő 
tárgyalásos megoldásokkal szüntethetők 
meg véglegesen a feszültségek a régióban; 
e tekintetben üdvözli az elért 
megállapodásokat és felszólítja a szerb 
kormányt, hogy azokat maradéktalanul és 
haladéktalanul hajtsa végre; üdvözli a 
rendszeres áruáramlást, amelyet a 
vámbélyegzők elfogadása tett lehetővé, a 
szerb hatóságok által az EULEX-nek 
eljuttatott első 10 000 születési anyakönyvi 
kivonat másolatának átadását és a szabad 
mozgásról szóló 2011. december 26-i 
megállapodás végrehajtásának 
megkezdését, mint a megállapodások 
végrehajtásának első lépéseit; üdvözli 
Tadić elnök nyilatkozatait arról, hogy az 
útakadályok részleges felszámolását 
követően azokat teljesen meg kell 
szüntetni; emlékeztet arra, hogy a 
személyek, áruk, ötletek és tőke szabad 
áramlása az EU egyik alapvető értéke, és 
felszólítja a szerb hatóságokat a 
fennmaradó útakadályok maradéktalan 

3. komolyan aggódik a 2011 második 
felében Észak-Koszovóban bekövetkezett 
fejlemények és különösen a júliusi 
incidenseket követő erőszak miatt; 
megismétli, hogy csak a Pristinával 
folytatott párbeszéd keretében születő 
tárgyalásos megoldásokkal szüntethetők 
meg véglegesen a feszültségek a régióban; 
e tekintetben üdvözli az elért 
megállapodásokat és felszólítja a szerb 
kormányt, hogy azokat maradéktalanul és 
haladéktalanul hajtsa végre; üdvözli a 
rendszeres áruáramlást, amelyet a 
vámbélyegzők elfogadása tett lehetővé, a 
szerb hatóságok által az EULEX-nek 
eljuttatott első 10 000 születési anyakönyvi 
kivonat másolatának átadását és a szabad 
mozgásról szóló 2011. december 26-i 
megállapodás végrehajtásának 
megkezdését, mint a megállapodások 
végrehajtásának első lépéseit; üdvözli 
Tadić elnök nyilatkozatait arról, hogy az
útakadályok részleges felszámolását 
követően azokat teljesen meg kell 
szüntetni; emlékeztet arra, hogy a 
személyek, áruk, ötletek és tőke szabad 
áramlása az EU egyik alapvető értéke, és 
felszólítja a szerb hatóságokat a 
fennmaradó útakadályok maradéktalan
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felszámolására, lehetővé téve ezáltal az 
átkelőhelyek szabad megközelítését; 
felszólítja a szerb hatóságokat, hogy az 
EULEX és a KFOR megbízatása 
maradéktalan végrehajtásának lehetővé 
tétele érdekében segítsék elő az 
együttműködést az EULEX és a koszovói 
szerbek között;

felszámolására, lehetővé téve ezáltal az 
átkelőhelyek szabad megközelítését; 

Or. en

Módosítás 50
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3a. tudomásul veszi a szerb 
miniszterelnök-helyettes és 
belügyminiszter, Ivica Dacic azon
kijelentéseit, amelyek szerint az EU-hoz 
való csatlakozás nem egyeztethető össze 
Koszovó függetlenségének szerb részről 
történő elismerésével;

Or. it

Módosítás 51
Maria Eleni Koppa, Pino Arlacchi

Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4. üdvözli a Belgrád és Pristina közötti 
párbeszéd folyamatossága 
szükségességének újbóli megerősítését, 
melynek célja mindkét ország lakói 
életkörülményeinek javítása, és kiemeli e 
folyamat jelentőségét az átfogóbb 
regionális együttműködés, a stabilitás és a 

4. üdvözli a Belgrád és Pristina közötti 
párbeszéd folyamatossága 
szükségességének újbóli megerősítését, 
melynek célja a térségben élő minden 
ember életkörülményeinek javítása, és 
kiemeli az erőszakos esetek megfelelő 
kivizsgálásának jelentőségét, különös 
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csatlakozási folyamat dinamizmusának 
szempontjából;

tekintettel azokra, amelyek a KFOR 
nemzetközi erőit érintik;

Or. en

Módosítás 52
Marietta Giannakou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4. üdvözli a Belgrád és Pristina közötti 
párbeszéd folyamatossága 
szükségességének újbóli megerősítését, 
melynek célja mindkét ország lakói 
életkörülményeinek javítása, és kiemeli e 
folyamat jelentőségét az átfogóbb 
regionális együttműködés, a stabilitás és a
csatlakozási folyamat dinamizmusának 
szempontjából;

4. üdvözli a Belgrád és Pristina közötti 
párbeszéd folyamatossága 
szükségességének újbóli megerősítését, 
melynek célja a térségben élők
életkörülményeinek javítása, és kiemeli e 
folyamat jelentőségét az átfogóbb 
regionális együttműködés, a stabilitás és a 
csatlakozási folyamat dinamizmusának 
szempontjából;

Or. en

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4. üdvözli a Belgrád és Pristina közötti 
párbeszéd folyamatossága 
szükségességének újbóli megerősítését, 
melynek célja mindkét ország lakói
életkörülményeinek javítása, és kiemeli e 
folyamat jelentőségét az átfogóbb 
regionális együttműködés, a stabilitás és a 
csatlakozási folyamat dinamizmusának 
szempontjából;

4. üdvözli a Belgrád és Pristina közötti 
párbeszéd folyamatossága 
szükségességének újbóli megerősítését, 
melynek célja az emberek
életkörülményeinek javítása, és kiemeli e 
folyamat jelentőségét az átfogóbb 
regionális együttműködés, a stabilitás és a 
csatlakozási folyamat dinamizmusának 
szempontjából;
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Or. en

Módosítás 54
Nikolaos Salavrakos

Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4. üdvözli a Belgrád és Pristina közötti 
párbeszéd folyamatossága 
szükségességének újbóli megerősítését, 
melynek célja mindkét ország lakói 
életkörülményeinek javítása, és kiemeli e 
folyamat jelentőségét az átfogóbb 
regionális együttműködés, a stabilitás és a 
csatlakozási folyamat dinamizmusának 
szempontjából;

4. üdvözli a Belgrád és Pristina közötti 
párbeszéd folyamatossága 
szükségességének újbóli megerősítését, 
melynek célja Szerbia és Koszovó lakói 
életkörülményeinek javítása, és kiemeli e 
folyamat jelentőségét az átfogóbb 
regionális együttműködés, a stabilitás és a 
csatlakozási folyamat dinamizmusának 
szempontjából;

Or. en

Módosítás 55
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4. üdvözli a Belgrád és Pristina közötti 
párbeszéd folyamatossága 
szükségességének újbóli megerősítését, 
melynek célja mindkét ország lakói 
életkörülményeinek javítása, és kiemeli e 
folyamat jelentőségét az átfogóbb 
regionális együttműködés, a stabilitás és a 
csatlakozási folyamat dinamizmusának 
szempontjából;

4. üdvözli a Belgrád és Pristina közötti 
párbeszéd folyamatossága 
szükségességének újbóli megerősítését, 
melynek célja a térség lakói 
életkörülményeinek javítása, és kiemeli e 
folyamat jelentőségét az átfogóbb 
regionális együttműködés, a stabilitás és a 
csatlakozási folyamat dinamizmusának 
szempontjából;

Or. el
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Módosítás 56
Andreas Mölzer

Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4. üdvözli a Belgrád és Pristina közötti 
párbeszéd folyamatossága 
szükségességének újbóli megerősítését, 
melynek célja mindkét ország lakói 
életkörülményeinek javítása, és kiemeli e 
folyamat jelentőségét az átfogóbb 
regionális együttműködés, a stabilitás és a 
csatlakozási folyamat dinamizmusának 
szempontjából;

4. üdvözli a Belgrád és Pristina közötti 
párbeszéd folyamatossága 
szükségességének újbóli megerősítését, 
melynek célja mindkét ország lakói 
életkörülményeinek javítása;

Or. de

Módosítás 57
Eduard Kukan

Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4. üdvözli a Belgrád és Pristina közötti 
párbeszéd folyamatossága 
szükségességének újbóli megerősítését, 
melynek célja mindkét ország lakói 
életkörülményeinek javítása, és kiemeli e 
folyamat jelentőségét az átfogóbb 
regionális együttműködés, a stabilitás és a 
csatlakozási folyamat dinamizmusának 
szempontjából;

4. üdvözli a Belgrád és Pristina közötti 
párbeszéd folyamatossága 
szükségességének újbóli megerősítését, 
melynek célja mindkét ország lakói 
életkörülményeinek javítása, és kiemeli e 
folyamat jelentőségét az átfogóbb 
regionális együttműködés, a stabilitás és a 
csatlakozási folyamat dinamizmusának 
szempontjából; felszólítja Belgrádot és 
Pristinát, hogy jóhiszeműen folytassák le 
a tárgyalásokat, és folytassa a 
megállapodások végrehajtását;

Or. en
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Módosítás 58
Doris Pack

Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4. üdvözli a Belgrád és Pristina közötti 
párbeszéd folyamatossága 
szükségességének újbóli megerősítését, 
melynek célja mindkét ország lakói 
életkörülményeinek javítása, és kiemeli e 
folyamat jelentőségét az átfogóbb 
regionális együttműködés, a stabilitás és a 
csatlakozási folyamat dinamizmusának 
szempontjából;

4. üdvözli a Belgrád és Pristina közötti 
párbeszéd folyamatossága 
szükségességének újbóli megerősítését, 
melynek célja mindkét ország lakói 
életkörülményeinek javítása, és kiemeli e 
folyamat jelentőségét az átfogóbb 
regionális együttműködés, a stabilitás és a 
csatlakozási folyamat dinamizmusának 
szempontjából; ezért sürgeti az elért 
eredmények mihamarabbi gyakorlati 
megvalósítását;

Or. en

Módosítás 59
György Schöpflin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4. üdvözli a Belgrád és Pristina közötti 
párbeszéd folyamatossága 
szükségességének újbóli megerősítését, 
melynek célja mindkét ország lakói 
életkörülményeinek javítása, és kiemeli e 
folyamat jelentőségét az átfogóbb 
regionális együttműködés, a stabilitás és a 
csatlakozási folyamat dinamizmusának 
szempontjából;

4. üdvözli a Belgrád és Pristina közötti 
párbeszéd folyamatossága 
szükségességének újbóli megerősítését, 
melynek célja mindkét ország lakói 
életkörülményeinek javítása, és kiemeli e 
folyamat jelentőségét az átfogóbb 
regionális együttműködés, a stabilitás és a 
csatlakozási folyamat dinamizmusának 
szempontjából; ugyanakkor emlékeztet
arra, hogy a koszovói párhuzamos 
struktúrák felszámolása állna 
mindennemű együttműködés 
középpontjában;

Or. en
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Módosítás 60
Ivo Vajgl

Állásfoglalásra irányuló indítvány
5 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

5. üdvözli, hogy a szerb állampolgárok 
2009 decembere óta vízum nélkül 
utazhatnak a schengeni térségbe, ami 
mellett a Parlament is határozottan kiállt; 
maradéktalanul támogatja a 
vízummentesség kiterjesztését, ugyanakkor 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy egyes 
tagállamokban megnőtt a menedékkérők 
száma; felszólítja a hatóságokat, hogy 
kettőzzék meg erőfeszítéseiket, hogy 
megértessék az állampolgárokkal az ilyen
kérelmek elfogadhatatlanságát és hogy 
azonosítsák és vonják büntetőeljárás alá a 
„menedékkérő utazások” szervezőit; 
felszólítja az uniós tagállamokat, hogy 
támogassák Szerbiát a szervezett bűnözés 
elleni küzdelemben a hamis 
menedékkérelmekkel való üzérkedés 
tekintetében;

5. üdvözli, hogy a szerb állampolgárok 
2009 decembere óta vízum nélkül 
utazhatnak a schengeni térségbe, ami 
mellett a Parlament is határozottan kiállt; 
maradéktalanul támogatja a 
vízummentesség kiterjesztését, ugyanakkor 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy egyes 
tagállamokban megnőtt a menedékkérők 
száma; megjegyzi, hogy a menedékkérők 
jelentős többsége etnikai kisebbségekhez 
tartozik; hangsúlyozza, hogy Szerbiának 
aktívan kell törekednie e népességi 
csoport problémáinak kezelésére, 
mégpedig azáltal, hogy előmozdítja és 
elősegíti társadalmi integrációjukat, 
valamint javítja életkörülményeiket annak 
érdekében, hogy a kivándorlás 
kivitelezhető alternatíváit 
kínálja; felszólítja a hatóságokat, hogy 
kettőzzék meg erőfeszítéseiket, hogy 
megértessék az állampolgárokkal a
menedékjogi kérelmek vonzatait, és hogy 
azonosítsák és vonják büntetőeljárás alá a 
„menedékkérő utazások” szervezőit; 
felszólítja az uniós tagállamokat, hogy 
támogassák Szerbiát a szervezett bűnözés 
elleni küzdelemben a hamis 
menedékkérelmekkel való üzérkedés 
tekintetében; megjegyzi továbbá, hogy 
Szerbia egyre inkább a menedékkérők 
befogadó országává válik, ezért pedig a 
menedékjogi kérelmek hatékonyabb 
kezelésére van szükség az országban;

Or. en
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Módosítás 61
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány
5 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

5. üdvözli, hogy a szerb állampolgárok 
2009 decembere óta vízum nélkül 
utazhatnak a schengeni térségbe, ami 
mellett a Parlament is határozottan kiállt; 
maradéktalanul támogatja a 
vízummentesség kiterjesztését, ugyanakkor 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy egyes 
tagállamokban megnőtt a menedékkérők 
száma; felszólítja a hatóságokat, hogy 
kettőzzék meg erőfeszítéseiket, hogy 
megértessék az állampolgárokkal az ilyen 
kérelmek elfogadhatatlanságát és hogy 
azonosítsák és vonják büntetőeljárás alá a 
„menedékkérő utazások” szervezőit; 
felszólítja az uniós tagállamokat, hogy 
támogassák Szerbiát a szervezett bűnözés 
elleni küzdelemben a hamis 
menedékkérelmekkel való üzérkedés 
tekintetében;

5. üdvözli, hogy a szerb állampolgárok 
2009 decembere óta vízum nélkül 
utazhatnak a schengeni térségbe, ami 
mellett a Parlament is határozottan kiállt; 
maradéktalanul támogatja a 
vízummentesség kiterjesztését, ugyanakkor 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy egyes 
tagállamokban megnőtt a menedékkérők 
száma; felszólítja a hatóságokat, hogy 
kettőzzék meg erőfeszítéseiket, hogy 
megértessék az állampolgárokkal az ilyen 
kérelmek elfogadhatatlanságát és hogy 
azonosítsák és vonják büntetőeljárás alá a 
„menedékkérő utazások” szervezőit; 
hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a 
vízummentes utazási rendszerrel való 
visszaélés megakadályozására irányuló 
intézkedéseknek a jogállamiságon kell 
alapulniuk, és azok nem sérthetik 
indokolatlanul az alapvető jogokat, 
például önkényesen megtagadva az 
egyénektől a saját országuk elhagyásához 
való jogot; felszólítja az uniós 
tagállamokat, hogy támogassák Szerbiát a 
szervezett bűnözés elleni küzdelemben a 
hamis menedékkérelmekkel való üzérkedés 
tekintetében; rámutat arra, hogy az 
Európai Unióban menedéket kérő szerb 
állampolgárok nagy számban a roma és 
az albán nemzetiségi közösségekből 
származnak, amelyek szerbiai helyzete 
különös aggodalomra ad okot; felszólítja 
a szerb hatóságokat, hogy fokozzák arra 
irányuló erőfeszítéseiket, hogy segítő 
jobbot nyújtanak e közösségeknek, 
valamint foglalkoznak problémáikkal és 
sérelmeikkel annak érdekében, hogy 
csökkentsék és – végső soron –
felszámolják a menedékjogi kérelmek 
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nagy számának kiváltó okait;

Or. en

Módosítás 62
Andreas Mölzer

Állásfoglalásra irányuló indítvány
5 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

5. üdvözli, hogy a szerb állampolgárok 
2009 decembere óta vízum nélkül 
utazhatnak a schengeni térségbe, ami 
mellett a Parlament is határozottan kiállt; 
maradéktalanul támogatja a
vízummentesség kiterjesztését, 
ugyanakkor aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy egyes tagállamokban megnőtt a 
menedékkérők száma; felszólítja a 
hatóságokat, hogy kettőzzék meg 
erőfeszítéseiket, hogy megértessék az 
állampolgárokkal az ilyen kérelmek 
elfogadhatatlanságát és hogy azonosítsák 
és vonják büntetőeljárás alá a 
„menedékkérő utazások” szervezőit; 
felszólítja az uniós tagállamokat, hogy 
támogassák Szerbiát a szervezett bűnözés 
elleni küzdelemben a hamis 
menedékkérelmekkel való üzérkedés 
tekintetében;

5. üdvözli, hogy a szerb állampolgárok 
2009 decembere óta vízum nélkül 
utazhatnak a schengeni térségbe, ami 
mellett a Parlament is határozottan kiállt; 
az eddigi tapasztalatok alapján azonban 
kiáll amellett, hogy mindaddig el kell 
halasztani a vízummentesség 
kiterjesztését, ameddig a szerb hatóságok 
meg nem oldják a menekültjog iránti 
kérelmekkel való visszaélések 
problémáját; ezért felszólítja a 
hatóságokat, hogy kettőzzék meg 
erőfeszítéseiket, hogy megértessék az 
állampolgárokkal az ilyen kérelmek 
elfogadhatatlanságát és hogy azonosítsák 
és vonják büntetőeljárás alá a 
„menedékkérő utazások” szervezőit; 
felszólítja az uniós tagállamokat, hogy 
támogassák Szerbiát a szervezett bűnözés 
elleni küzdelemben a hamis 
menedékkérelmekkel való üzérkedés 
tekintetében;

Or. de

Módosítás 63
Pino Arlacchi

Állásfoglalásra irányuló indítvány
5 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

5. üdvözli, hogy a szerb állampolgárok 
2009 decembere óta vízum nélkül 
utazhatnak a schengeni térségbe, ami
mellett a Parlament is határozottan kiállt; 
maradéktalanul támogatja a 
vízummentesség kiterjesztését, 
ugyanakkor aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy egyes tagállamokban megnőtt a 
menedékkérők száma; felszólítja a 
hatóságokat, hogy kettőzzék meg 
erőfeszítéseiket, hogy megértessék az 
állampolgárokkal az ilyen kérelmek 
elfogadhatatlanságát és hogy azonosítsák
és vonják büntetőeljárás alá a 
„menedékkérő utazások” szervezőit;
felszólítja az uniós tagállamokat, hogy 
támogassák Szerbiát a szervezett bűnözés 
elleni küzdelemben a hamis 
menedékkérelmekkel való üzérkedés 
tekintetében;

5. üdvözli, hogy a szerb állampolgárok 
2009 decembere óta vízum nélkül 
utazhatnak a schengeni térségbe, ami 
mellett a Parlament is határozottan kiállt; 
felszólítja az uniós tagállamokat, hogy 
támogassák Szerbiát a szervezett bűnözés 
elleni küzdelemben a hamis 
menedékkérelmekkel való üzérkedés 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 64
György Schöpflin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
5 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

5. üdvözli, hogy a szerb állampolgárok 
2009 decembere óta vízum nélkül 
utazhatnak a schengeni térségbe, ami 
mellett a Parlament is határozottan kiállt; 
maradéktalanul támogatja a 
vízummentesség kiterjesztését, ugyanakkor 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy egyes 
tagállamokban megnőtt a menedékkérők 
száma; felszólítja a hatóságokat, hogy 
kettőzzék meg erőfeszítéseiket, hogy 
megértessék az állampolgárokkal az ilyen 
kérelmek elfogadhatatlanságát és hogy 

5. üdvözli, hogy a szerb állampolgárok 
2009 decembere óta vízum nélkül 
utazhatnak a schengeni térségbe, ami 
mellett a Parlament is határozottan kiállt; 
maradéktalanul támogatja a 
vízummentesség kiterjesztését, ugyanakkor 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy egyes 
tagállamokban megnőtt a menedékkérők 
száma; felszólítja a hatóságokat, hogy 
fokozzák erőfeszítéseiket, hogy 
megértessék az állampolgárokkal az ilyen 
kérelmek elfogadhatatlanságát és hogy 
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azonosítsák és vonják büntetőeljárás alá a 
„menedékkérő utazások” szervezőit; 
felszólítja az uniós tagállamokat, hogy 
támogassák Szerbiát a szervezett bűnözés 
elleni küzdelemben a hamis 
menedékkérelmekkel való üzérkedés 
tekintetében;

azonosítsák és vonják büntetőeljárás alá a 
„menedékkérő utazások” szervezőit, 
másrésztől megjegyzi, hogy a jelenlegi, 
22%-os munkanélküliségi aránnyal 
fémjelzett gazdasági helyzet súlyos hatást 
gyakorol a szerb társadalomra; felszólítja 
az uniós tagállamokat, hogy támogassák 
Szerbiát a szervezett bűnözés elleni 
küzdelemben a hamis menedékkérelmekkel 
való üzérkedés tekintetében;

Or. en

Módosítás 65
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Állásfoglalásra irányuló indítvány
5 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

5. üdvözli, hogy a szerb állampolgárok 
2009 decembere óta vízum nélkül 
utazhatnak a schengeni térségbe, ami 
mellett a Parlament is határozottan kiállt; 
maradéktalanul támogatja a
vízummentesség kiterjesztését,
ugyanakkor aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy egyes tagállamokban megnőtt a 
menedékkérők száma; felszólítja a 
hatóságokat, hogy kettőzzék meg 
erőfeszítéseiket, hogy megértessék az 
állampolgárokkal az ilyen kérelmek 
elfogadhatatlanságát és hogy azonosítsák 
és vonják büntetőeljárás alá a 
„menedékkérő utazások” szervezőit; 
felszólítja az uniós tagállamokat, hogy 
támogassák Szerbiát a szervezett bűnözés 
elleni küzdelemben a hamis 
menedékkérelmekkel való üzérkedés 
tekintetében; 

5. tudomásul veszi, hogy a szerb 
állampolgárok 2009 decembere óta vízum 
nélkül utazhatnak a schengeni térségbe; 
felhívja a figyelmet a visszaélések és 
csalások megelőzésének szükségességére; 
felkéri a szerb hatóságokat, hogy 
végezzenek el minden szükséges 
ellenőrzést annak elkerülése érdekében, 
hogy a szervezett bűnözés e liberalizációt 
használja fel az emberkereskedelem 
folytatásához; aggodalmát fejezi ki 
továbbá amiatt is, hogy egyes 
tagállamokban megnőtt a menedékkérők 
száma; felszólítja a hatóságokat, hogy 
kettőzzék meg erőfeszítéseiket, hogy 
megértessék az állampolgárokkal az ilyen 
kérelmek elfogadhatatlanságát és hogy 
azonosítsák és vonják büntetőeljárás alá a 
„menedékkérő utazások” szervezőit; 
felszólítja az uniós tagállamokat, hogy 
támogassák Szerbiát a szervezett bűnözés 
elleni küzdelemben a hamis 
menedékkérelmekkel való üzérkedés 
tekintetében;
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Or. it

Módosítás 66
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány
6 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

6. kiemeli a korrupció és a szervezett 
bűnözés elleni küzdelem kiemelkedő 
jelentőségét az ország jogállamiságának 
biztosítása szempontjából; üdvözli a 
korrupció elleni küzdelem területén elért 
előrehaladást, ideértve számos vonatkozó 
jogszabály közelmúltbeli elfogadását; 
hasonlóképpen üdvözli az 
alkotmánybíróság azon határozatát, hogy 
az állami szféra fokozottabb 
átláthatóságának biztosítása felé tett 
lépésként alkotmányellenesnek minősítette 
számos állami funkció egyetlen személy 
általi betöltését, ezáltal csökkentve az 
érdekütközés kockázatát; kiemeli 
ugyanakkor, hogy a politikai pártok és 
iparmágnások közötti összefonódások 
fenntartják a rendszerszintű korrupciót, ami 
általános probléma a régióban és továbbra 
is igen elterjedt, és felszólít a magas szintű 
esetek büntetőeljárás alá vonásának hiteles 
rögzítésére és az ilyen feljelentéseket tevő 
személyeket megfelelően védő rendszer 
kiépítésére; felszólítja a kormányt, hogy 
kövesse nyomon a korrupcióelleni tanács 
és a korrupcióelleni ügynökség által 
azonosított, rendszerszintű korrupcióra 
utaló eredményeket és biztosítsa, hogy 
ezek az ügynökségek megfelelő pénzügyi 
és adminisztratív erőforrással rendelkeznek 
munkájuk elvégzéséhez és ahhoz, hogy 
magasabb szintű támogatást nyújtsanak a 
korrupcióelleni stratégiához;

6. kiemeli a korrupció és a szervezett 
bűnözés elleni küzdelem kiemelkedő 
jelentőségét az ország jogállamiságának 
biztosítása szempontjából; üdvözli a 
korrupció elleni küzdelem területén 
nemrégiben elfogadott néhány 
jogszabályt, azonban aggodalmát fejezi ki 
a végrehajtás hiánya, valamint a 
végrehajtó hatalmi ágnak a független 
intézményekre és a médiára gyakorolt 
egyre jelentősebb befolyása miatt; e 
tekintetben rámutat arra, hogy Szerbia 
korrupcióérzékelési indexe az elmúlt 
három évben nem javult; hasonlóképpen 
üdvözli az alkotmánybíróság azon 
határozatát, hogy az állami szféra 
fokozottabb átláthatóságának biztosítása 
felé tett lépésként alkotmányellenesnek 
minősítette számos állami funkció egyetlen 
személy általi betöltését, ezáltal csökkentve 
az érdekütközés kockázatát; kiemeli 
ugyanakkor, hogy a politikai pártok és 
iparmágnások közötti összefonódások 
fenntartják a rendszerszintű korrupciót, ami 
általános probléma a régióban és továbbra 
is igen elterjedt, és felszólít a magas szintű 
esetek büntetőeljárás alá vonásának hiteles 
rögzítésére és az ilyen feljelentéseket tevő 
személyeket megfelelően védő rendszer 
kiépítésére; hasonlóképpen hangsúlyozza, 
hogy az egészségügyi ágazatban fennálló 
korrupció különös aggodalomra ad okot; 
arra sürgeti a kormányt, hogy kövesse 
nyomon a korrupcióelleni tanács és a 
korrupcióelleni ügynökség által 
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azonosított, rendszerszintű korrupcióra 
utaló eredményeket és biztosítsa, hogy 
ezek az ügynökségek megfelelő pénzügyi 
és adminisztratív erőforrással rendelkeznek 
munkájuk elvégzéséhez és ahhoz, hogy 
magasabb szintű támogatást nyújtsanak a 
korrupcióelleni stratégiához;

Or. en

Módosítás 67
Maria Eleni Koppa

Állásfoglalásra irányuló indítvány
6 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

6. kiemeli a korrupció és a szervezett 
bűnözés elleni küzdelem kiemelkedő 
jelentőségét az ország jogállamiságának 
biztosítása szempontjából; üdvözli a 
korrupció elleni küzdelem területén elért 
előrehaladást, ideértve számos vonatkozó 
jogszabály közelmúltbeli elfogadását; 
hasonlóképpen üdvözli az 
alkotmánybíróság azon határozatát, hogy 
az állami szféra fokozottabb 
átláthatóságának biztosítása felé tett 
lépésként alkotmányellenesnek minősítette 
számos állami funkció egyetlen személy 
általi betöltését, ezáltal csökkentve az 
érdekütközés kockázatát; kiemeli 
ugyanakkor, hogy a politikai pártok és 
iparmágnások közötti összefonódások 
fenntartják a rendszerszintű korrupciót, ami 
általános probléma a régióban és továbbra 
is igen elterjedt, és felszólít a magas szintű 
esetek büntetőeljárás alá vonásának hiteles 
rögzítésére és az ilyen feljelentéseket tevő 
személyeket megfelelően védő rendszer 
kiépítésére; felszólítja a kormányt, hogy 
kövesse nyomon a korrupcióelleni tanács 
és a korrupcióelleni ügynökség által 
azonosított, rendszerszintű korrupcióra 
utaló eredményeket és biztosítsa, hogy 

6. kiemeli a korrupció és a szervezett 
bűnözés elleni küzdelem kiemelkedő 
jelentőségét az ország jogállamiságának 
biztosítása szempontjából; üdvözli a 
szervezett bűnözés, így például a 
műkincslopás elleni küzdelem 
közelmúltbeli sikereit és a korrupció elleni 
küzdelem területén elért előrehaladást, 
ideértve számos vonatkozó jogszabály 
közelmúltbeli elfogadását; hasonlóképpen 
üdvözli az alkotmánybíróság azon 
határozatát, hogy az állami szféra 
fokozottabb átláthatóságának biztosítása 
felé tett lépésként alkotmányellenesnek 
minősítette számos állami funkció egyetlen 
személy általi betöltését, ezáltal csökkentve 
az érdekütközés kockázatát; kiemeli 
ugyanakkor, hogy a politikai pártok és a 
magánszféra közötti összefonódások 
fenntartják a rendszerszintű korrupciót, ami 
általános probléma a régióban és továbbra 
is igen elterjedt, és felszólít a magas szintű 
esetek büntetőeljárás alá vonásának hiteles 
rögzítésére és az ilyen feljelentéseket tevő 
személyeket megfelelően védő rendszer 
kiépítésére; felszólítja a kormányt, hogy 
kövesse nyomon a korrupcióelleni tanács 
és a korrupcióelleni ügynökség által 
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ezek az ügynökségek megfelelő pénzügyi 
és adminisztratív erőforrással rendelkeznek 
munkájuk elvégzéséhez és ahhoz, hogy 
magasabb szintű támogatást nyújtsanak a 
korrupcióelleni stratégiához;

azonosított, rendszerszintű korrupcióra 
utaló eredményeket és biztosítsa, hogy 
ezek az ügynökségek megfelelő pénzügyi 
és adminisztratív erőforrással rendelkeznek 
munkájuk elvégzéséhez és ahhoz, hogy 
magasabb szintű támogatást nyújtsanak a 
korrupcióelleni stratégiához;

Or. en

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
6 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

6. kiemeli a korrupció és a szervezett 
bűnözés elleni küzdelem kiemelkedő 
jelentőségét az ország jogállamiságának 
biztosítása szempontjából; üdvözli a 
korrupció elleni küzdelem területén elért 
előrehaladást, ideértve számos vonatkozó 
jogszabály közelmúltbeli elfogadását; 
hasonlóképpen üdvözli az 
alkotmánybíróság azon határozatát, hogy 
az állami szféra fokozottabb 
átláthatóságának biztosítása felé tett 
lépésként alkotmányellenesnek minősítette 
számos állami funkció egyetlen személy 
általi betöltését, ezáltal csökkentve az 
érdekütközés kockázatát; kiemeli 
ugyanakkor, hogy a politikai pártok és 
iparmágnások közötti összefonódások 
fenntartják a rendszerszintű korrupciót, ami 
általános probléma a régióban és továbbra 
is igen elterjedt, és felszólít a magas szintű 
esetek büntetőeljárás alá vonásának hiteles 
rögzítésére és az ilyen feljelentéseket tevő 
személyeket megfelelően védő rendszer 
kiépítésére; felszólítja a kormányt, hogy 
kövesse nyomon a korrupcióelleni tanács 
és a korrupcióelleni ügynökség által 
azonosított, rendszerszintű korrupcióra 
utaló eredményeket és biztosítsa, hogy 

6. kiemeli a korrupció és a szervezett 
bűnözés elleni küzdelem kiemelkedő 
jelentőségét az ország jogállamiságának 
biztosítása szempontjából; üdvözli a 
korrupció elleni küzdelem területén elért 
előrehaladást, ideértve számos vonatkozó 
jogszabály közelmúltbeli elfogadását, és 
arra ösztönzi a szerb hatóságokat, hogy 
összpontosítsanak azok hatékony 
végrehajtására; hasonlóképpen üdvözli az 
alkotmánybíróság azon határozatát, hogy 
az állami szféra fokozottabb 
átláthatóságának biztosítása felé tett 
lépésként alkotmányellenesnek minősítette 
számos állami funkció egyetlen személy 
általi betöltését, ezáltal csökkentve az 
érdekütközés kockázatát; kiemeli 
ugyanakkor, hogy a politikai pártok és 
iparmágnások közötti összefonódások 
fenntartják a rendszerszintű korrupciót, ami 
általános probléma a régióban és továbbra 
is igen elterjedt, és felszólít a magas szintű 
esetek büntetőeljárás alá vonásának hiteles 
rögzítésére és az ilyen feljelentéseket tevő 
személyeket megfelelően védő rendszer 
kiépítésére; felszólítja a kormányt, hogy 
kövesse nyomon a korrupcióelleni tanács 
és a korrupcióelleni ügynökség által 
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ezek az ügynökségek megfelelő pénzügyi 
és adminisztratív erőforrással rendelkeznek 
munkájuk elvégzéséhez és ahhoz, hogy 
magasabb szintű támogatást nyújtsanak a 
korrupcióelleni stratégiához;

azonosított, rendszerszintű korrupcióra 
utaló eredményeket és biztosítsa, hogy 
ezek az ügynökségek megfelelő pénzügyi 
és adminisztratív erőforrással rendelkeznek 
munkájuk elvégzéséhez és ahhoz, hogy 
magasabb szintű támogatást nyújtsanak a 
korrupcióelleni stratégiához;

Or. en

Módosítás 69
Eduard Kukan

Állásfoglalásra irányuló indítvány
6 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

6. kiemeli a korrupció és a szervezett 
bűnözés elleni küzdelem kiemelkedő 
jelentőségét az ország jogállamiságának 
biztosítása szempontjából; üdvözli a 
korrupció elleni küzdelem területén elért 
előrehaladást, ideértve számos vonatkozó 
jogszabály közelmúltbeli elfogadását; 
hasonlóképpen üdvözli az 
alkotmánybíróság azon határozatát, hogy 
az állami szféra fokozottabb 
átláthatóságának biztosítása felé tett 
lépésként alkotmányellenesnek minősítette 
számos állami funkció egyetlen személy 
általi betöltését, ezáltal csökkentve az 
érdekütközés kockázatát; kiemeli 
ugyanakkor, hogy a politikai pártok és 
iparmágnások közötti összefonódások 
fenntartják a rendszerszintű korrupciót, ami 
általános probléma a régióban és továbbra 
is igen elterjedt, és felszólít a magas szintű 
esetek büntetőeljárás alá vonásának hiteles 
rögzítésére és az ilyen feljelentéseket tevő 
személyeket megfelelően védő rendszer 
kiépítésére; felszólítja a kormányt, hogy 
kövesse nyomon a korrupcióelleni tanács 
és a korrupcióelleni ügynökség által 
azonosított, rendszerszintű korrupcióra 
utaló eredményeket és biztosítsa, hogy 

6. kiemeli a korrupció és a szervezett 
bűnözés elleni küzdelem kiemelkedő 
jelentőségét az ország jogállamiságának 
biztosítása szempontjából; üdvözli a 
korrupció elleni küzdelem területén elért 
előrehaladást, ideértve számos vonatkozó 
jogszabály közelmúltbeli elfogadását; 
hasonlóképpen üdvözli az 
alkotmánybíróság azon határozatát, hogy 
az állami szféra fokozottabb 
átláthatóságának biztosítása felé tett 
lépésként alkotmányellenesnek minősítette 
számos állami funkció egyetlen személy 
általi betöltését, ezáltal csökkentve az 
érdekütközés kockázatát; hangsúlyozza, 
hogy nem csupán kinyilvánított, hanem 
tényleges politikai akaratra van szükség a 
korrupció leküzdéséhez; arra ösztönzi a 
kormányt, hogy jelöljön ki erős vezetőket 
a korrupció elleni folyamatok élére, és 
erősítse meg a nemzeti korrupcióellenes 
stratégiát; kiemeli, hogy a politikai pártok 
és iparmágnások közötti összefonódások 
fenntartják a rendszerszintű korrupciót, ami 
általános probléma a régióban és továbbra 
is igen elterjedt, és felszólít a magas szintű 
esetek büntetőeljárás alá vonásának hiteles 
rögzítésére és az ilyen feljelentéseket tevő 
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ezek az ügynökségek megfelelő pénzügyi 
és adminisztratív erőforrással rendelkeznek 
munkájuk elvégzéséhez és ahhoz, hogy 
magasabb szintű támogatást nyújtsanak a 
korrupcióelleni stratégiához;

személyeket megfelelően védő rendszer 
kiépítésére; felszólítja a kormányt, hogy 
kövesse nyomon a korrupcióelleni tanács 
és a korrupcióelleni ügynökség által 
azonosított, magas szinten jelentkező és
rendszerszintű korrupcióra utaló 
eredményeket és biztosítsa, hogy ezek az 
ügynökségek megfelelő pénzügyi és 
adminisztratív erőforrással rendelkeznek 
munkájuk elvégzéséhez és ahhoz, hogy 
magasabb szintű támogatást nyújtsanak a 
korrupcióelleni stratégiához;

Or. en

Módosítás 70
György Schöpflin, Doris Pack, Andrey Kovatchev

Állásfoglalásra irányuló indítvány
6 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

6. kiemeli a korrupció és a szervezett 
bűnözés elleni küzdelem kiemelkedő 
jelentőségét az ország jogállamiságának 
biztosítása szempontjából; üdvözli a 
korrupció elleni küzdelem területén elért 
előrehaladást, ideértve számos vonatkozó 
jogszabály közelmúltbeli elfogadását; 
hasonlóképpen üdvözli az 
alkotmánybíróság azon határozatát, hogy 
az állami szféra fokozottabb 
átláthatóságának biztosítása felé tett 
lépésként alkotmányellenesnek minősítette 
számos állami funkció egyetlen személy 
általi betöltését, ezáltal csökkentve az 
érdekütközés kockázatát; kiemeli 
ugyanakkor, hogy a politikai pártok és 
iparmágnások közötti összefonódások 
fenntartják a rendszerszintű korrupciót, ami 
általános probléma a régióban és továbbra 
is igen elterjedt, és felszólít a magas szintű 
esetek büntetőeljárás alá vonásának hiteles 
rögzítésére és az ilyen feljelentéseket tevő 
személyeket megfelelően védő rendszer 

6. kiemeli a korrupció és a szervezett 
bűnözés elleni küzdelem kiemelkedő 
jelentőségét az ország jogállamiságának 
biztosítása szempontjából; üdvözli a 
korrupció elleni küzdelem területén elért 
előrehaladást, ideértve számos vonatkozó 
jogszabály közelmúltbeli elfogadását; 
hasonlóképpen üdvözli az 
alkotmánybíróság azon határozatát, hogy 
az állami szféra fokozottabb 
átláthatóságának biztosítása felé tett 
lépésként alkotmányellenesnek minősítette 
számos állami funkció egyetlen személy 
általi betöltését, ezáltal csökkentve az 
érdekütközés kockázatát; kiemeli 
ugyanakkor, hogy a politikai pártok és 
iparmágnások közötti összefonódások 
fenntartják a rendszerszintű korrupciót, ami 
általános probléma a régióban és továbbra 
is igen elterjedt, és felszólít a magas szintű 
esetek büntetőeljárás alá vonásának hiteles 
rögzítésére és az ilyen feljelentéseket tevő 
személyeket megfelelően védő rendszer 
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kiépítésére; felszólítja a kormányt, hogy 
kövesse nyomon a korrupcióelleni tanács 
és a korrupcióelleni ügynökség által 
azonosított, rendszerszintű korrupcióra 
utaló eredményeket és biztosítsa, hogy 
ezek az ügynökségek megfelelő pénzügyi 
és adminisztratív erőforrással rendelkeznek 
munkájuk elvégzéséhez és ahhoz, hogy 
magasabb szintű támogatást nyújtsanak a 
korrupcióelleni stratégiához;

kiépítésére; hangsúlyozza, hogy javarészt 
a politikai ellenték esik áldozatául az ilyen 
támadásoknak, és nyomatékosítja, hogy 
mindazon személyek, akiknek súlyosan 
sérült a szabadsághoz, biztonsághoz és 
tulajdonhoz való joga, jogosultak 
valamennyi büntetőjogi, polgári és 
közigazgatási eljárás azonnali 
felülvizsgálatára, valamint társaságuk 
felszámolási és csődeljárásának 
felfüggesztésére, továbbá megilleti őket a 
politikai részvételhez, a magántulajdon 
visszaszerzéséhez és a méltányos 
kártérítéshez való jog; felkéri a szerb 
államügyészséget, hogy haladéktalanul 
adjon ki egy kötelező erejű irányelvet arra 
vonatkozóan, hogy tartózkodnak a büntető 
törvénykönyv 359. cikkében foglalt 
rendelkezések alapján a hivatali visszaélés 
miatt folytatott eljárások keretében 
történő vádemeléstől, a bíróságok 
mindeközben kötelesek felfüggeszteni a 
magántársaságoknál vagy többségi 
magántulajdonban lévő társaságoknál 
elkövetett hivatali visszaélés vádjában 
indított büntetőjogi eljárásokat, mivel az 
aláássa a jogállamiságba vetett bizalmat 
az országban, a 359. cikk rendelkezéseit 
pedig az európai előírásoknak való 
megfelelés érdekében haladéktalanul 
törölni kell a büntető törvénykönyvből;
felszólítja a kormányt, hogy kövesse 
nyomon a korrupcióelleni tanács és a 
korrupcióelleni ügynökség által 
azonosított, rendszerszintű korrupcióra 
utaló eredményeket és biztosítsa, hogy 
ezek az ügynökségek megfelelő pénzügyi 
és adminisztratív erőforrással rendelkeznek 
munkájuk elvégzéséhez és ahhoz, hogy 
magasabb szintű támogatást nyújtsanak a 
korrupcióelleni stratégiához;

Or. en

Módosítás 71
Jelko Kacin
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
6 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

6. kiemeli a korrupció és a szervezett 
bűnözés elleni küzdelem kiemelkedő 
jelentőségét az ország jogállamiságának 
biztosítása szempontjából; üdvözli a 
korrupció elleni küzdelem területén elért 
előrehaladást, ideértve számos vonatkozó 
jogszabály közelmúltbeli elfogadását; 
hasonlóképpen üdvözli az 
alkotmánybíróság azon határozatát, hogy 
az állami szféra fokozottabb 
átláthatóságának biztosítása felé tett 
lépésként alkotmányellenesnek minősítette 
számos állami funkció egyetlen személy 
általi betöltését, ezáltal csökkentve az 
érdekütközés kockázatát; kiemeli 
ugyanakkor, hogy a politikai pártok és 
iparmágnások közötti összefonódások 
fenntartják a rendszerszintű korrupciót, ami 
általános probléma a régióban és továbbra 
is igen elterjedt, és felszólít a magas szintű 
esetek büntetőeljárás alá vonásának hiteles 
rögzítésére és az ilyen feljelentéseket tevő 
személyeket megfelelően védő rendszer 
kiépítésére; felszólítja a kormányt, hogy 
kövesse nyomon a korrupcióelleni tanács 
és a korrupcióelleni ügynökség által 
azonosított, rendszerszintű korrupcióra 
utaló eredményeket és biztosítsa, hogy 
ezek az ügynökségek megfelelő pénzügyi 
és adminisztratív erőforrással rendelkeznek 
munkájuk elvégzéséhez és ahhoz, hogy 
magasabb szintű támogatást nyújtsanak a 
korrupcióelleni stratégiához;

6. kiemeli a korrupció és a szervezett 
bűnözés elleni küzdelem kiemelkedő 
jelentőségét az ország jogállamiságának 
biztosítása szempontjából; üdvözli a 
korrupció elleni küzdelem területén elért 
előrehaladást, ideértve számos vonatkozó 
jogszabály közelmúltbeli elfogadását; 
hasonlóképpen üdvözli az 
alkotmánybíróság azon határozatát, hogy 
az állami szféra fokozottabb 
átláthatóságának biztosítása felé tett 
lépésként alkotmányellenesnek minősítette 
számos állami funkció egyetlen személy 
általi betöltését, ezáltal csökkentve az 
érdekütközés kockázatát; kiemeli 
ugyanakkor, hogy a politikai pártok és 
iparmágnások közötti összefonódások 
fenntartják a rendszerszintű korrupciót, ami 
általános probléma a régióban és továbbra 
is igen elterjedt, és felszólít a magas szintű 
esetek büntetőeljárás alá vonásának hiteles 
rögzítésére és az ilyen feljelentéseket tevő 
személyeket megfelelően védő rendszer 
kiépítésére; felszólítja a kormányt, hogy 
kövesse nyomon a korrupcióelleni tanács 
és a korrupcióelleni ügynökség által 
azonosított, rendszerszintű korrupcióra 
utaló eredményeket és biztosítsa, hogy 
ezek az ügynökségek megfelelő pénzügyi 
és adminisztratív erőforrással rendelkeznek 
munkájuk elvégzéséhez és ahhoz, hogy 
magasabb szintű támogatást nyújtsanak a 
korrupcióelleni stratégiához;
hangsúlyozza, hogy a közbeszerzési 
törvény módosításainak nem szabad 
gyengíteniük a közbeszerzési eljárásokat 
felügyelő szervet, mivel ezt a területet az 
országban fennálló rendszerszintű 
korrupció egyik legfontosabb forrásaként 
határozták meg;

Or. en
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Módosítás 72
Maria Eleni Koppa

Állásfoglalásra irányuló indítvány
7 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

7. felhívja a figyelmet a különösen a 
privatizációs folyamatok és a közbeszerzés
területén jelentett számos 
szabálytalanságra, és a bűnüldöző szervek 
részéről aktívabb szerepvállalásra szólít fel 
az ilyen esetek alapos kivizsgálása és az 
elkövetők igazságszolgáltatás elé állítása 
érdekében; e tekintetben felhívja a 
figyelmet annak kiemelkedő fontosságára, 
hogy a biztonságos és kiszámítható üzleti 
környezet biztosítása érdekében elkészítsék 
az állami tulajdon alapos és teljes leltárát, 
biztosítsák a magántulajdon 
visszaszolgáltatásának folyamatosságát és 
megelőzzék a köztulajdon magánfelek 
általi illegális elidegenítését;

7. üdvözli a régóta várt kárpótlási törvény 
és köztulajdonról szóló törvény 
elfogadását, valamint a Bizottság arra 
irányuló szándékát, hogy figyelemmel 
kíséri ezek végrehajtását; felhívja a 
figyelmet a különösen a privatizációs 
folyamatok és a közbeszerzés területén 
jelentett számos szabálytalanságra, és a 
bűnüldöző szervek részéről aktívabb 
szerepvállalásra szólít fel az ilyen esetek 
alapos kivizsgálása és az elkövetők 
igazságszolgáltatás elé állítása érdekében; 
e tekintetben felhívja a figyelmet annak 
kiemelkedő fontosságára, hogy a 
biztonságos és kiszámítható üzleti 
környezet biztosítása érdekében elkészítsék 
az állami tulajdon alapos és teljes leltárát, 
biztosítsák a magántulajdon 
visszaszolgáltatásának folyamatosságát és 
megelőzzék a köztulajdon magánfelek 
általi illegális elidegenítését;

Or. en

Módosítás 73
György Schöpflin, Doris Pack, Andrey Kovatchev

Állásfoglalásra irányuló indítvány
7 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

7. felhívja a figyelmet a különösen a 
privatizációs folyamatok és a közbeszerzés 
területén jelentett számos 
szabálytalanságra, és a bűnüldöző szervek 

7. felhívja a figyelmet a különösen a 
privatizációs és rehabilitációs folyamatok, 
valamint a közbeszerzés területén jelentett 
számos szabálytalanságra, és a bűnüldöző 
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részéről aktívabb szerepvállalásra szólít fel 
az ilyen esetek alapos kivizsgálása és az 
elkövetők igazságszolgáltatás elé állítása 
érdekében; e tekintetben felhívja a 
figyelmet annak kiemelkedő fontosságára, 
hogy a biztonságos és kiszámítható üzleti 
környezet biztosítása érdekében elkészítsék 
az állami tulajdon alapos és teljes leltárát,
biztosítsák a magántulajdon 
visszaszolgáltatásának folyamatosságát és 
megelőzzék a köztulajdon magánfelek 
általi illegális elidegenítését;

szervek részéről aktívabb szerepvállalásra 
szólít fel az ilyen esetek alapos 
kivizsgálása és az elkövetők 
igazságszolgáltatás elé állítása érdekében; 
felszólítja a szerb hatóságokat, hogy 
haladéktalanul vizsgálják felül 24 
társaság – köztük a Sartid, a 
Jugoremedija, a Mobtel és a C-market –
vitatott privatizációját és eladását, 
tekintve, hogy az Európai Bizottság azok 
jogszerűségét komolyan kétségbe vonó 
tényezőkre derített fényt, valamint 
azonnali hatállyal oldják fel az említett 
társaságok privatizációját és eladását 
érintő, államtitoknak minősített 
dokumentumok titkosítását, mivel ez 
ellentétes az európai előírásokkal; e 
tekintetben felhívja a figyelmet annak 
kiemelkedő fontosságára, hogy a 
biztonságos és kiszámítható üzleti 
környezet biztosítása érdekében elkészítsék 
az állami tulajdon alapos és teljes leltárát; 
felszólítja a szerb államügyészséget és a 
bíróságokat, hogy azonnali hatállyal 
tartózkodjanak a további büntetőjogi 
vádemeléstől, és függesszék fel a büntető 
törvénykönyv – hivatali visszaélésről szóló 
– 359. cikke szerinti valamennyi 
büntetőjogi eljárást, valamint dolgozzák át 
e cikket az európai előírásoknak 
megfelelően; felszólít a magántársaságok 
állami hatóságok által kezdeményezett 
felszámolási és csődeljárásainak 
megszüntetésére, hasonlóképpen a 
helytelenül kivetett magasabb adók miatt 
bekövetkezett csődeljárásokhoz, valamint 
kéri az ilyen esetek kivizsgálását és az 
alapítóknak biztosított méltányos 
kártérítést; emellett folyamatosan 
biztosítsák a magántulajdon rehabilitálását 
és visszaszolgáltatását, valamint előzzék 
meg a köztulajdon magánfelek általi 
illegális elidegenítését;

Or. en
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Módosítás 74
Andrey Kovatchev, György Schöpflin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
7 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

7. felhívja a figyelmet a különösen a 
privatizációs folyamatok és a közbeszerzés 
területén jelentett számos 
szabálytalanságra, és a bűnüldöző szervek 
részéről aktívabb szerepvállalásra szólít fel 
az ilyen esetek alapos kivizsgálása és az 
elkövetők igazságszolgáltatás elé állítása 
érdekében; e tekintetben felhívja a 
figyelmet annak kiemelkedő fontosságára, 
hogy a biztonságos és kiszámítható üzleti 
környezet biztosítása érdekében elkészítsék 
az állami tulajdon alapos és teljes leltárát, 
biztosítsák a magántulajdon 
visszaszolgáltatásának folyamatosságát és 
megelőzzék a köztulajdon magánfelek 
általi illegális elidegenítését;

7. felhívja a figyelmet a különösen a 
privatizációs folyamatok és a közbeszerzés 
területén jelentett számos 
szabálytalanságra, és a bűnüldöző szervek 
részéről aktívabb szerepvállalásra szólít fel 
az ilyen esetek alapos kivizsgálása és az 
elkövetők igazságszolgáltatás elé állítása 
érdekében; e tekintetben felhívja a 
figyelmet annak kiemelkedő fontosságára, 
hogy a biztonságos és kiszámítható üzleti 
környezet biztosítása érdekében elkészítsék 
az állami tulajdon alapos és teljes leltárát, 
biztosítsák a magántulajdon 
visszaszolgáltatásának folyamatosságát –
mindennemű és különösen etnikai alapon 
történő megkülönböztetés nélkül – és 
megelőzzék a köztulajdon magánfelek 
általi illegális elidegenítését;

Or. en

Módosítás 75
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány
7 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

7. felhívja a figyelmet a különösen a 
privatizációs folyamatok és a közbeszerzés 
területén jelentett számos 
szabálytalanságra, és a bűnüldöző szervek 
részéről aktívabb szerepvállalásra szólít fel 
az ilyen esetek alapos kivizsgálása és az 
elkövetők igazságszolgáltatás elé állítása 
érdekében; e tekintetben felhívja a 

7. felhívja a figyelmet a különösen a 
privatizációs folyamatok és a közbeszerzés 
területén jelentett számos 
szabálytalanságra, és a bűnüldöző szervek 
részéről aktívabb szerepvállalásra szólít fel 
az ilyen esetek alapos kivizsgálása és az 
elkövetők igazságszolgáltatás elé állítása 
érdekében; e tekintetben felhívja a 
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figyelmet annak kiemelkedő fontosságára, 
hogy a biztonságos és kiszámítható üzleti 
környezet biztosítása érdekében elkészítsék 
az állami tulajdon alapos és teljes leltárát, 
biztosítsák a magántulajdon 
visszaszolgáltatásának folyamatosságát és 
megelőzzék a köztulajdon magánfelek 
általi illegális elidegenítését;

figyelmet annak kiemelkedő fontosságára, 
hogy a biztonságos és kiszámítható üzleti 
környezet biztosítása érdekében elkészítsék 
az állami tulajdon alapos és teljes leltárát, 
biztosítsák a magántulajdon 
visszaszolgáltatásának folyamatosságát és 
megelőzzék a köztulajdon magánfelek 
általi illegális elidegenítését; komolyan 
aggasztja a közbeszerzési törvény 
módosításáról szóló törvénytervezet, amely 
nem áll összhangban a szerb kormány 
saját közbeszerzés-fejlesztési 
stratégiájával, és gyengítené a 
Közbeszerzési Hivatalt; felszólítja a szerb 
kormányt, hogy tegye lehetővé a 
törvénytervezetről folytatott megfelelő 
nyilvános konzultációt, és hozza azt 
összhangba a kormány hivatalos 
közbeszerzési stratégiájával és a 
nemzetközi normákkal;

Or. en

Módosítás 76
Kinga Gál

Állásfoglalásra irányuló indítvány
7 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

7. felhívja a figyelmet a különösen a 
privatizációs folyamatok és a közbeszerzés 
területén jelentett számos 
szabálytalanságra, és a bűnüldöző szervek 
részéről aktívabb szerepvállalásra szólít fel 
az ilyen esetek alapos kivizsgálása és az 
elkövetők igazságszolgáltatás elé állítása 
érdekében; e tekintetben felhívja a 
figyelmet annak kiemelkedő fontosságára, 
hogy a biztonságos és kiszámítható üzleti 
környezet biztosítása érdekében elkészítsék 
az állami tulajdon alapos és teljes leltárát, 
biztosítsák a magántulajdon 
visszaszolgáltatásának folyamatosságát és 
megelőzzék a köztulajdon magánfelek 

7. felhívja a figyelmet a különösen a 
privatizációs folyamatok és a közbeszerzés 
területén jelentett számos 
szabálytalanságra, és a bűnüldöző szervek 
részéről aktívabb szerepvállalásra szólít fel 
az ilyen esetek alapos kivizsgálása és az 
elkövetők igazságszolgáltatás elé állítása 
érdekében; e tekintetben felhívja a 
figyelmet annak kiemelkedő fontosságára, 
hogy a biztonságos és kiszámítható üzleti 
környezet biztosítása érdekében elkészítsék
az állami tulajdon alapos és teljes leltárát, 
biztosítsák a magántulajdon 
visszaszolgáltatásának folyamatosságát és 
megelőzzék a köztulajdon magánfelek 
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általi illegális elidegenítését; általi illegális elidegenítését; üdvözli, hogy 
az elfogadott rehabilitációs törvény 
rendezi a kollektív bűnösséghez 
kapcsolódó vitás kérdéseket, illetve hogy e 
törvényben az egyéni felelősség kap 
nagyobb hangsúlyt; felszólítja a 
kormányt, hogy garantálja az eredeti 
állapot helyreállításáról és a 
rehabilitációról szóló törvény végrehajtási 
folyamatának hatékonyságát és 
megkülönböztetéstől való mentességét;

Or. en

Módosítás 77
György Schöpflin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
8 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

8. üdvözli a politikai tevékenységek 
finanszírozásáról szóló jogszabály 
elfogadását mint a politikai rendszer 
átláthatósága felé tett jelentős lépést és 
annak megfelelő végrehajtására szólít fel, 
különösen a tranzakciók nyomon követése 
hatékony rendszerének és a hatékony 
szankciók biztosítása céljából;

8. üdvözli a politikai tevékenységek 
finanszírozásáról szóló jogszabály 
elfogadását mint a politikai rendszer 
átláthatósága felé tett jelentős lépést és 
annak megfelelő végrehajtására szólít fel, 
különösen a tranzakciók nyomon követése 
hatékony rendszerének és a hatékony 
szankciók garantálása céljából;

Or. en

Módosítás 78
Kinga Gál

Állásfoglalásra irányuló indítvány
8 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

8a. üdvözli a demokratikus úton 
megválasztott nemzeti kisebbségi tanácsok 
működését, amelyek az oktatás, a kultúra, 
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a média és a hivatalos nyelvhasználat 
terén képviselik a nemzeti kisebbségeket; 
ugyanakkor felhívja a figyelmet e 
kisebbségi önkormányzati testületekre 
ruházott hatáskörök teljes körű 
végrehajtásának fontosságára, valamint a 
nemzeti kisebbségi tanácsokról szóló 
törvényben garantált elégséges 
költségvetési források szükségességére; 
nyugtázza az előkészítési folyamat során 
felmerülő szabálytalanságokkal 
kapcsolatos panaszokat és a tanácsok 
létrehozására vonatkozó jogi 
követelményeket, valamint az ahhoz 
fűződő panaszokat, hogy a nemzeti 
tanácsok számára garantált hatásköröket 
egyes minisztériumok és helyi 
önkormányzatok megsértették, és 
felszólítja a hatóságokat, hogy e 
panaszokra reagáljanak; egyúttal üdvözli 
azon szerb közigazgatási bíróság 
döntéseit, amely helyt adott a magyar 
nemzeti kisebbséget képviselő Magyar 
Nemzeti Tanács kereseteinek, amelyekre a 
nemzeti tanács hatásköreinek a helyi 
hatóságok által történő megsértése adott 
okot;

Or. en

Módosítás 79
György Schöpflin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
9 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

9. emlékeztet a parlament munkájának 
jelentőségére, üdvözli jogalkotói 
tevékenysége és a kormány 
tevékenységeinek felügyeletére irányuló 
szerepének megerősítésére hozott 
intézkedéseket és további erőfeszítésekre 
szólít fel a feladatai hatékony 
végrehajtásához szükséges további 

9. emlékeztet a parlament munkájának 
jelentőségére, üdvözli jogalkotói 
tevékenysége és a kormány 
tevékenységeinek felügyeletére irányuló 
szerepének megerősítésére hozott 
intézkedéseket és további erőfeszítésekre 
szólít fel a feladatai hatékony 
végrehajtásához szükséges további 
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kapacitások kiépítése céljából, különösen 
annak érdekében, hogy a parlament 
hatékonyan tudja felügyelni többek között 
a biztonsági szolgálatokat; ebben az 
összefüggésben üdvözli azt a határozatot, 
hogy átszervezik a parlament szolgálatait, 
aminek célja a racionalizálás és a 
munkavégzés hatékonyságának növelése;

kapacitások kiépítése céljából, különösen 
annak érdekében, hogy a parlament 
hatékonyan tudja felügyelni többek között 
a biztonsági szolgálatokat; ebben az 
összefüggésben üdvözli azt a határozatot, 
hogy átszervezik a parlament szolgálatait, 
aminek célja a racionalizálás és a 
munkavégzés hatékonyságának növelése;

Or. en

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
10 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10. tudomásul veszi az igazságszolgáltatás 
és az ügyészség reformját, valamint az 
ezek hatékonyságának javítását és a 
hátralékos esetek felszámolását célzó 
rendszer átszervezését; megjegyzi 
ugyanakkor, hogy e két ágazat 
függetlenségének és szakmai 
színvonalának biztosításához nagyobb 
erőfeszítés szükséges; aggódik az újból ki 
nem nevezett bírák és ügyészek 
fellebbezési eljárásaiban fennmaradó 
hiányosságok miatt, ideértve az eljárásrend 
megsértését és a szabálysértéseket is; 
felszólít arra, hogy az eljárásokat átlátható 
módon zárják le, anélkül, hogy a Bírói 
Főtanácsra külső nyomást gyakorolnának;

10. tudomásul veszi az igazságszolgáltatás 
és az ügyészség reformját, valamint az 
ezek hatékonyságának javítását és a 
hátralékos esetek felszámolását célzó 
rendszer átszervezését; felszólítja a szerb 
államügyészséget és a bíróságokat, hogy 
adjanak ki irányelvet, amelynek 
értelmében azonnali hatállyal lezárják a 
büntető törvénykönyv hivatali 
visszaélésről szóló 359. cikke szerint 
folytatott valamennyi büntetőjogi eljárást, 
a szerb parlament pedig hatályon kívül 
helyezi a 359. cikket és módosítja a 
büntető törvénykönyvet annak érdekében, 
hogy a szóban forgó cikk átdolgozott 
változata összhangba kerüljön az európai 
normákkal; kéri hatékonyabb tárgyalások 
lefolytatását a Közigazgatási Bíróságon és 
az Alkotmánybíróságon, valamint az 
ítéletek végrehajtását, továbbá méltányos 
kártérítést olyan esetekben, amikor a 
megváltozott körülmények miatt nem 
hajthatók végre az ítéletek, és olyan 
esetekben is, amikor a pernyertes félnek 
valamilyen oknál fogva nem áll módjában 
kérni az ítélet végrehajtását; felszólítja a 
szerb kormányt, hogy fokozza arra 
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irányuló erőfeszítéseit, hogy ne csupán e 
két ágazatban biztosítsa a függetlenséget 
és szakmai színvonalat, hanem a 
közbeszerzési jog terén és a teljes 
igazságügyi rendszerben is, amelynek 
mélyreható és széles körű reformokon kell 
átmennie ahhoz, hogy megfeleljen az 
uniós csatlakozási folyamat 
kívánalmainak; aggódik az újból ki nem 
nevezett bírák és ügyészek fellebbezési 
eljárásaiban fennmaradó hiányosságok 
miatt, ideértve az eljárásrend megsértését 
és a szabálysértéseket is; hangsúlyozza, 
hogy a politikától mentes igazságügyi 
rendszer és a hatalmi ágak szétválasztása 
elengedhetetlen az igazságszolgáltatás 
reformjához; felszólít arra, hogy az 
eljárásokat átlátható módon zárják le, 
anélkül, hogy a Bírói Főtanácsra külső 
nyomást gyakorolnának;

Or. en

Módosítás 81
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány
10 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10. tudomásul veszi az igazságszolgáltatás 
és az ügyészség reformját, valamint az 
ezek hatékonyságának javítását és a 
hátralékos esetek felszámolását célzó 
rendszer átszervezését; megjegyzi 
ugyanakkor, hogy e két ágazat 
függetlenségének és szakmai 
színvonalának biztosításához nagyobb 
erőfeszítés szükséges; aggódik az újból ki 
nem nevezett bírák és ügyészek 
fellebbezési eljárásaiban fennmaradó
hiányosságok miatt, ideértve az eljárásrend 
megsértését és a szabálysértéseket is; 
felszólít arra, hogy az eljárásokat átlátható 

10. tudomásul veszi az igazságszolgáltatás 
és az ügyészség reformját, valamint az 
ezek hatékonyságának javítását és a 
hátralékos esetek felszámolását célzó 
rendszer átszervezését; megjegyzi 
ugyanakkor, hogy e két ágazat 
függetlenségének és szakmai 
színvonalának biztosításához nagyobb 
erőfeszítés szükséges; rendkívüli 
mértékben sajnálja az újból ki nem 
nevezett bírák és ügyészek bírósági 
felülvizsgálati és fellebbezési eljárásaiban 
jelentkező súlyos hiányosságokat, ideértve 
az eljárásrend megsértését és a 
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módon zárják le, anélkül, hogy a Bírói 
Főtanácsra külső nyomást gyakorolnának;

szabálysértéseket is; felszólít arra, hogy 
semmisítsék meg a Bírói Főtanács egyik 
tagjának letartóztatása óta született 
döntéseket, valamint azon döntéseket is, 
amelyeket nem a tisztességes eljárás 
irányvonalainak és elveinek megfelelően 
hoztak, és a továbbiakban az eljárásokat 
átlátható módon zárják le, anélkül, hogy a 
Bírói Főtanácsra külső nyomást 
gyakorolnának; rámutat a bírák 
teljesítményének értékelésére szolgáló 
állandó rendszer bevezetésének 
szükségességére, annak érdekében, hogy 
biztosítsák a kiépített igazságszolgáltatási 
rendszer minőségének fenntartását;

Or. en

Módosítás 82
Emine Bozkurt

Állásfoglalásra irányuló indítvány
10 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10. tudomásul veszi az igazságszolgáltatás 
és az ügyészség reformját, valamint az 
ezek hatékonyságának javítását és a 
hátralékos esetek felszámolását célzó 
rendszer átszervezését; megjegyzi 
ugyanakkor, hogy e két ágazat 
függetlenségének és szakmai 
színvonalának biztosításához nagyobb 
erőfeszítés szükséges; aggódik az újból ki 
nem nevezett bírák és ügyészek 
fellebbezési eljárásaiban fennmaradó 
hiányosságok miatt, ideértve az eljárásrend 
megsértését és a szabálysértéseket is; 
felszólít arra, hogy az eljárásokat átlátható 
módon zárják le, anélkül, hogy a Bírói 
Főtanácsra külső nyomást gyakorolnának;

10. tudomásul veszi az igazságszolgáltatás 
és az ügyészség reformját, valamint az 
ezek hatékonyságának javítását és a 
hátralékos esetek felszámolását célzó 
rendszer átszervezését; megjegyzi 
ugyanakkor, hogy e két ágazat 
függetlenségének és szakmai 
színvonalának biztosításához nagyobb 
erőfeszítés szükséges; mélységesen 
aggódik a Bírói Főtanács függetlensége és 
összetétele miatt – azon tagokat is 
ideértve, akik közreműködtek vitás 
döntések meghozatalában –, valamint a 
Bírói Főtanács által végzett felülvizsgálati 
eljárásokat övező átláthatatlanságról és 
szabálytalanságokról szóló beszámolók 
miatt, ami számos esetben ahhoz vezet, 
hogy a bírói kar tagjait tisztességes 
tárgyalás nélkül elmozdítják hivatalukból; 
aggódik az újból ki nem nevezett bírák és 
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ügyészek fellebbezési eljárásaiban 
fennmaradó hiányosságok miatt, ideértve 
az eljárásrend megsértését és a 
szabálysértéseket is; felszólít arra, hogy az 
eljárásokat átlátható módon zárják le, 
anélkül, hogy a Bírói Főtanácsra külső 
nyomást gyakorolnának;

Or. en

Módosítás 83
Nadezhda Neynsky

Állásfoglalásra irányuló indítvány
10 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10. tudomásul veszi az igazságszolgáltatás 
és az ügyészség reformját, valamint az ezek 
hatékonyságának javítását és a hátralékos 
esetek felszámolását célzó rendszer 
átszervezését; megjegyzi ugyanakkor, hogy 
e két ágazat függetlenségének és szakmai 
színvonalának biztosításához nagyobb 
erőfeszítés szükséges; aggódik az újból ki 
nem nevezett bírák és ügyészek 
fellebbezési eljárásaiban fennmaradó 
hiányosságok miatt, ideértve az eljárásrend 
megsértését és a szabálysértéseket is; 
felszólít arra, hogy az eljárásokat átlátható 
módon zárják le, anélkül, hogy a Bírói 
Főtanácsra külső nyomást gyakorolnának;

10. üdvözli az igazságszolgáltatás és az 
ügyészség reformját, ami a bírák nagyobb 
fokú pártatlanságához és 
elszámoltathatóságához vezetett, valamint 
a rendszer fokozott hatékonyságához és a 
hátralékos esetek felszámolásához; 
megjegyzi ugyanakkor, hogy e két ágazat 
függetlenségének és szakmai 
színvonalának biztosításához további 
erőfeszítések szükségesek; aggódik az 
újból ki nem nevezett bírák és ügyészek 
fellebbezési eljárásaiban fennmaradó 
hiányosságok miatt, ideértve az eljárásrend 
megsértését és a szabálysértéseket is; 
felszólít arra, hogy az eljárásokat átlátható 
módon zárják le, anélkül, hogy a Bírói 
Főtanácsra külső nyomást gyakorolnának;

Or. en

Módosítás 84
Maria Eleni Koppa

Állásfoglalásra irányuló indítvány
10 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10. tudomásul veszi az igazságszolgáltatás 
és az ügyészség reformját, valamint az 
ezek hatékonyságának javítását és a 
hátralékos esetek felszámolását célzó 
rendszer átszervezését; megjegyzi 
ugyanakkor, hogy e két ágazat 
függetlenségének és szakmai 
színvonalának biztosításához nagyobb 
erőfeszítés szükséges; aggódik az újból ki 
nem nevezett bírák és ügyészek 
fellebbezési eljárásaiban fennmaradó 
hiányosságok miatt, ideértve az eljárásrend 
megsértését és a szabálysértéseket is; 
felszólít arra, hogy az eljárásokat átlátható 
módon zárják le, anélkül, hogy a Bírói 
Főtanácsra külső nyomást gyakorolnának;

10. üdvözli az igazságszolgáltatás és az 
ügyészség reformjának pozitív lépéseit, 
valamint az ezek hatékonyságának javítását 
és a hátralékos esetek felszámolását célzó 
rendszer átszervezését, a Velencei 
Bizottság ajánlásaival összhangban; 
megjegyzi ugyanakkor, hogy e két ágazat 
függetlenségének és szakmai 
színvonalának biztosításához nagyobb 
erőfeszítés szükséges; aggódik az újból ki 
nem nevezett bírák és ügyészek 
fellebbezési eljárásaiban fennmaradó 
hiányosságok miatt, ideértve az eljárásrend 
megsértését és a szabálysértéseket is; 
felszólít arra, hogy az eljárásokat átlátható 
módon zárják le, anélkül, hogy a Bírói 
Főtanácsra külső nyomást gyakorolnának;

Or. en

Módosítás 85
Jelko Kacin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
10 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10. tudomásul veszi az igazságszolgáltatás 
és az ügyészség reformját, valamint az 
ezek hatékonyságának javítását és a 
hátralékos esetek felszámolását célzó 
rendszer átszervezését; megjegyzi 
ugyanakkor, hogy e két ágazat 
függetlenségének és szakmai 
színvonalának biztosításához nagyobb 
erőfeszítés szükséges; aggódik az újból ki 
nem nevezett bírák és ügyészek 
fellebbezési eljárásaiban fennmaradó 
hiányosságok miatt, ideértve az eljárásrend 
megsértését és a szabálysértéseket is; 
felszólít arra, hogy az eljárásokat 
átlátható módon zárják le, anélkül, hogy a 

10. tudomásul veszi az igazságszolgáltatás 
és az ügyészség reformját, valamint az 
ezek hatékonyságának javítását és a 
hátralékos esetek felszámolását célzó 
rendszer átszervezését; hangsúlyozza, 
hogy e két ágazat függetlenségének és 
szakmai színvonalának biztosításához 
nagyobb erőfeszítés szükséges; aggódik az 
újból ki nem nevezett bírák és ügyészek 
fellebbezési eljárásainak több 
hiányossága miatt, ideértve az eljárásrend 
megsértését és a szabálysértéseket is; 
felszólítja a hatóságokat annak 
biztosítására, hogy a Bírói Főtanács 
átlátható módon, teljes hatáskörét 
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Bírói Főtanácsra külső nyomást 
gyakorolnának;

gyakorolva és mindennemű külső
nyomástól mentesen járjon el;

Or. en

Módosítás 86
Ana Gomes

Állásfoglalásra irányuló indítvány
10 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10. tudomásul veszi az igazságszolgáltatás 
és az ügyészség reformját, valamint az 
ezek hatékonyságának javítását és a 
hátralékos esetek felszámolását célzó 
rendszer átszervezését; megjegyzi 
ugyanakkor, hogy e két ágazat 
függetlenségének és szakmai 
színvonalának biztosításához nagyobb 
erőfeszítés szükséges; aggódik az újból ki 
nem nevezett bírák és ügyészek 
fellebbezési eljárásaiban fennmaradó 
hiányosságok miatt, ideértve az eljárásrend 
megsértését és a szabálysértéseket is; 
felszólít arra, hogy az eljárásokat átlátható 
módon zárják le, anélkül, hogy a Bírói 
Főtanácsra külső nyomást gyakorolnának;

10. tudomásul veszi az igazságszolgáltatás 
és az ügyészség reformját, valamint az 
ezek hatékonyságának javítását és a 
hátralékos esetek felszámolását célzó 
rendszer átszervezését; megjegyzi 
ugyanakkor, hogy e két ágazat 
függetlenségének és szakmai 
színvonalának biztosításához nagyobb 
erőfeszítés szükséges; aggódik az újból ki 
nem nevezett bírák és ügyészek 
fellebbezési eljárásaiban fennmaradó 
hiányosságok miatt, ideértve az eljárásrend 
megsértését és a szabálysértéseket is, 
valamint amiatt is, hogy e hiányosságok 
milyen hatást gyakorolhatnak az 
igazságszolgáltatás függetlenségére, a 
hatalmi ágak szétválasztására és a 
jogállamiságra; azt javasolja, hogy a bírák 
kinevezéséhez kapcsolódó felülvizsgálati 
eljárást – törvényben rögzített 
következetes és szigorú kritériumokat 
alkalmazva – folytassa le egy, az 
igazságszolgáltatáson belüli független 
fellebbezési testület; felszólít arra, hogy az 
eljárásokat átlátható módon zárják le, 
anélkül, hogy a Bírói Főtanácsra külső 
nyomást gyakorolnának;

Or. en
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Módosítás 87
Pino Arlacchi

Állásfoglalásra irányuló indítvány
10 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10. tudomásul veszi az igazságszolgáltatás 
és az ügyészség reformját, valamint az 
ezek hatékonyságának javítását és a 
hátralékos esetek felszámolását célzó 
rendszer átszervezését; megjegyzi 
ugyanakkor, hogy e két ágazat 
függetlenségének és szakmai 
színvonalának biztosításához nagyobb 
erőfeszítés szükséges; aggódik az újból ki 
nem nevezett bírák és ügyészek 
fellebbezési eljárásaiban fennmaradó 
hiányosságok miatt, ideértve az eljárásrend 
megsértését és a szabálysértéseket is; 
felszólít arra, hogy az eljárásokat átlátható 
módon zárják le, anélkül, hogy a Bírói 
Főtanácsra külső nyomást gyakorolnának;

10. üdvözli az igazságszolgáltatás és az 
ügyészség reformját, valamint az ezek 
hatékonyságának javítását és a hátralékos 
esetek felszámolását célzó rendszer 
átszervezését; megjegyzi ugyanakkor, hogy 
e két ágazat függetlenségének és szakmai 
színvonalának biztosításához nagyobb 
erőfeszítés szükséges; aggódik az újból ki 
nem nevezett bírák és ügyészek 
fellebbezési eljárásaiban fennmaradó 
hiányosságok miatt, ideértve az eljárásrend 
megsértését és a szabálysértéseket is; 
felszólít arra, hogy az eljárásokat átlátható 
módon zárják le, anélkül, hogy a Bírói 
Főtanácsra külső nyomást gyakorolnának;

Or. en

Módosítás 88
Jelko Kacin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
11 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

11. komoly aggodalmának ad hangot 
amiatt, hogy a büntető törvénykönyv 
hivatali visszaélésről szóló 359. cikkével 
állítólag ismételten visszaélnek; felszólítja 
a hatóságokat, hogy folytassák a büntető 
törvénykönyv európai normáknak 
megfelelő felülvizsgálatát és azonnal 
vessenek véget a hivatali visszaélésről 
szóló rendelkezés alapján történő 
vádemeléseknek, mivel az az országban 
aláássa a jogállamiságba vetett bizalmat;

11. komoly aggodalmának ad hangot 
amiatt, hogy a büntető törvénykönyv 
hivatali visszaélésről szóló 359. cikkével 
állítólag ismételten visszaélnek, amit a 
vállalati és magánvagyon állítólagos,
széles körű befagyasztása kísért; 
hangsúlyozza, hogy e vádak aláásták a 
jogállamiságba vetett bizalmat az 
országban; felszólítja a hatóságokat, hogy 
folytassák a büntető törvénykönyv európai 
normáknak megfelelő felülvizsgálatát és 
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azonnal vessenek véget a hivatali 
visszaélésről szóló rendelkezés alapján 
történő vádemeléseknek, valamint a 
vádlottak vagyonának a 359. cikk alapján 
történő befagyasztására irányuló 
gyakorlatnak, ami további ártalmas 
társadalmi hatásokat váltott ki és 
kedvezőtlen következményekkel járt a 
gazdaságra nézve;

Or. en

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
11 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

11. komoly aggodalmának ad hangot 
amiatt, hogy a büntető törvénykönyv 
hivatali visszaélésről szóló 359. cikkével 
állítólag ismételten visszaélnek; felszólítja 
a hatóságokat, hogy folytassák a büntető 
törvénykönyv európai normáknak 
megfelelő felülvizsgálatát és azonnal 
vessenek véget a hivatali visszaélésről 
szóló rendelkezés alapján történő 
vádemeléseknek, mivel az az országban 
aláássa a jogállamiságba vetett bizalmat;

11. komoly aggodalmának ad hangot 
amiatt, hogy a büntető törvénykönyv 
hivatali visszaélésről szóló 359. cikkével 
állítólag ismételten visszaélnek; felszólítja 
a hatóságokat, hogy folytassák a büntető 
törvénykönyv európai normáknak 
megfelelő felülvizsgálatát és azonnal 
vessenek véget a folyamatban lévő 
büntetőjogi eljárások előmozdításának és 
a hivatali visszaélésről szóló rendelkezés 
alapján történő vádemeléseknek, mivel az 
az országban aláássa a jogállamiságba 
vetett bizalmat;

Or. en

Módosítás 90
Maria Eleni Koppa

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

12. felhívja a figyelmet a háborús 
bűnökhöz kapcsolódó tanúvédelmi 
program működésének komoly 
hiányosságaira, amelyek miatt számos tanú 
a szisztematikus megfélemlítés miatt 
önként lemondott a programban való 
részvételről; felszólítja a 
belügyminisztériumot és a háborús 
bűnökkel foglalkozó ügyészi hivatalt, hogy 
tegyen konkrét erőfeszítéseket a 
tanúvédelmi programban részt vevő 
valamennyi tanú biztonságának és 
jólétének biztosításáért; kiemeli, hogy a 
működőképes tanúvédelmi program 
kiemelkedő fontosságú az országban a 
jogállamiság biztosításához, valamint 
annak bizonyításához, hogy megvan a 
politikai akarat az ICTY által a nemzeti 
bíróságokra hagyott háborús bűnök 
tényleges kezelésére;

12. megjegyzi, hogy folytonos előrelépés 
figyelhető meg a háborús 
bűncselekmények hazai bírósági 
eljárásaiban, felhívja azonban a figyelmet 
a háborús bűnökhöz kapcsolódó 
tanúvédelmi program működésének 
komoly hiányosságaira, amelyek miatt 
számos tanú a szisztematikus 
megfélemlítés miatt önként lemondott a 
programban való részvételről; felszólítja a 
belügyminisztériumot és a háborús 
bűnökkel foglalkozó ügyészi hivatalt, hogy 
tegyen konkrét erőfeszítéseket a 
tanúvédelmi programban részt vevő 
valamennyi tanú biztonságának és 
jólétének biztosításáért; kiemeli, hogy a 
működőképes tanúvédelmi program 
kiemelkedő fontosságú az országban a 
jogállamiság biztosításához, valamint 
annak bizonyításához, hogy megvan a 
politikai akarat az ICTY által a nemzeti 
bíróságokra hagyott háborús bűnök 
tényleges kezelésére;

Or. en

Módosítás 91
György Schöpflin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

12. felhívja a figyelmet a háborús 
bűnökhöz kapcsolódó tanúvédelmi 
program működésének komoly 
hiányosságaira, amelyek miatt számos tanú 
a szisztematikus megfélemlítés miatt 
önként lemondott a programban való 
részvételről; felszólítja a 
belügyminisztériumot és a háborús 
bűnökkel foglalkozó ügyészi hivatalt, hogy 

12. felhívja a figyelmet a háborús 
bűnökhöz kapcsolódó tanúvédelmi 
program működésének komoly 
hiányosságaira, amelyek miatt számos tanú 
a szisztematikus megfélemlítés miatt 
önként lemondott a programban való 
részvételről; felszólítja a 
belügyminisztériumot és a háborús 
bűnökkel foglalkozó ügyészi hivatalt, hogy 
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tegyen konkrét erőfeszítéseket a 
tanúvédelmi programban részt vevő 
valamennyi tanú biztonságának és 
jólétének biztosításáért; kiemeli, hogy a 
működőképes tanúvédelmi program 
kiemelkedő fontosságú az országban a 
jogállamiság biztosításához, valamint 
annak bizonyításához, hogy megvan a 
politikai akarat az ICTY által a nemzeti 
bíróságokra hagyott háborús bűnök 
tényleges kezelésére;

tegyen konkrét erőfeszítéseket a 
tanúvédelmi programban részt vevő 
valamennyi tanú biztonságának és 
jólétének biztosításáért; kiemeli, hogy a 
működőképes tanúvédelmi program
kiemelkedő fontosságú az országban a 
jogállamiság biztosításához, valamint 
annak bizonyításához, hogy megvan a 
politikai akarat az ICTY által a nemzeti 
bíróságokra hagyott háborús bűnök 
tényleges kezelésére;

Or. en

Módosítás 92
László Tőkés

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

12a. emlékeztet annak fontosságára, hogy 
Szerbia központi kormányzata – a 
folyamatban lévő reform és Szerbia 
demokratizálódási folyamatának 
elengedhetetlen lépéseként – megnyitotta 
a Nemzeti Levéltárat a nyilvánosság előtt, 
az egykori hírszerzési ügynökség, az 
UDBA dokumentumait is ideértve; a 
továbbiakban arra sürgeti a hatóságokat, 
hogy a kormányon belül határozzák meg 
és jelöljék ki azt a megfelelő szervet, 
amelynek feladata a levéltár 
megnyitásának lebonyolítása és 
biztosítása;

Or. en

Módosítás 93
László Tőkés

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 b bekezdés (új)
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

12b. arra sürgeti a szerb hatóságokat, 
hogy kezdeményezzék és garantálják a 
politikai, etnikai, illetve vallási okokból 
korábban üldözött személyek jogi 
rehabilitációját és a részükre nyújtandó 
kártérítést, ideértve azon személyeket is, 
akik a kollektív bűnösség elvének 
alkalmazása miatt szenvedtek;

Or. en

Módosítás 94
Nadezhda Neynsky

Állásfoglalásra irányuló indítvány
13 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

13. üdvözli a közigazgatás reformja terén 
tett előrehaladást, ugyanakkor kiemeli, 
hogy további erőfeszítések szükségesek a 
kizárólag érdemeken alapuló kinevezések 
és karrierrendszer kiépítésén keresztül 
megvalósuló, teljes mértékben szakmai 
szempontokon alapuló és politikai 
befolyástól független közigazgatás 
biztosításához; a közigazgatási reform 
stratégiájának és a helyi adminisztráció 
jogalkotói keretbe történő bevonása 
stratégiájának végrehajtása során fokozott 
koordinációra szólít fel;

13. dicsérettel illeti Szerbiát a közigazgatás 
folyamatban lévő reformja miatt, ami 
javított az ország adminisztratív 
kapacitásain; a közigazgatási reform 
stratégiájának és a helyi adminisztráció 
jogalkotói keretbe történő bevonása 
stratégiájának végrehajtása során fokozott 
koordinációra szólít fel;

Or. en

Módosítás 95
Kinga Gál

Állásfoglalásra irányuló indítvány
13 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

13. üdvözli a közigazgatás reformja terén 
tett előrehaladást, ugyanakkor kiemeli, 
hogy további erőfeszítések szükségesek a 
kizárólag érdemeken alapuló kinevezések 
és karrierrendszer kiépítésén keresztül 
megvalósuló, teljes mértékben szakmai 
szempontokon alapuló és politikai 
befolyástól független közigazgatás 
biztosításához; a közigazgatási reform 
stratégiájának és a helyi adminisztráció 
jogalkotói keretbe történő bevonása 
stratégiájának végrehajtása során fokozott 
koordinációra szólít fel;

13. üdvözli a közigazgatás reformja terén 
tett előrehaladást, ugyanakkor kiemeli, 
hogy további erőfeszítések szükségesek a 
kizárólag érdemeken alapuló kinevezések 
és karrierrendszer kiépítésén keresztül 
megvalósuló, teljes mértékben szakmai 
szempontokon alapuló és politikai 
befolyástól független közigazgatás 
biztosításához; a közigazgatási reform 
stratégiájának és a helyi adminisztráció 
jogalkotói keretbe történő bevonása 
stratégiájának végrehajtása során fokozott 
koordinációra szólít fel; felhívja a 
figyelmet a nemzeti kisebbségek 
alulreprezentáltságára a közigazgatásban 
és a bíróságokon, valamint az állami 
tulajdonú vállalatokban;

Or. en

Módosítás 96
Andrey Kovatchev, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam

Állásfoglalásra irányuló indítvány
13 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

13a. felszólítja a hatóságokat, hogy 
folytassák az egykori kommunista 
titkosszolgálatok és ügynökeik 
hagyatékának, továbbá a politikai, 
akadémiai, gazdasági és társadalmi életre, 
valamint a médiára gyakorolt befolyásuk 
felszámolására irányuló erőfeszítéseiket, 
különösen azáltal, hogy további reformot 
hajtanak végre a biztonsági ágazatban, 
növelik a biztonsági szolgálatok 
parlamenti felügyeletét és ellenőrzését, 
valamint kivonják a titkosítás alól az 
egykori jugoszláv titkosszolgálatok 
dokumentumait; arra ösztönzi a 
hatóságokat, hogy segítsék elő az azon 
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archívumokhoz való hozzáférést, amelyek 
a volt jugoszláv tagköztársaságokat 
érintik, és kérésre juttassák vissza azokat 
az adott kormányzatokhoz;

Or. en

Módosítás 97
Jelko Kacin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
14 b bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

14b. üdvözli a független szabályozó 
szervek szerepét az országban működő 
intézmények hatékonyságának és 
átláthatóságának növelésében; különös 
elismeréssel nyugtázza az ombudsman, 
valamint a lakosság szempontjából fontos 
információkért és a személyes adatok
védelméért felelős biztos által végzett 
munkát; arra sürgeti a hatóságokat, hogy 
az Állami Számvevőszék, a 
Versenyvédelmi Bizottság, a Közbeszerzési 
Hivatal és az ajánlattevők jogainak 
védelméért felelős bizottság számára 
biztosítson megfelelő pénzügyi, 
adminisztratív és hivatali kapacitásokat 
feladataik ellátásához; ismételten 
megjegyzi, hogy a független szabályozó 
szervek elengedhetetlenek a 
rendszerszintű korrupció elleni 
küzdelemhez és a kormány hatékony 
felügyeletéhez;

Or. en

Módosítás 98
György Schöpflin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
15 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

15. emlékeztet, hogy az erős és független 
média a demokratikus rendszer 
nélkülözhetetlen eleme; ezért üdvözli a 
nyilvános információs rendszer fejlesztési 
stratégiájának elfogadását és az ehhez 
kapcsolódó cselekvési tervet, valamint az 
állam tervezett kivonulását minden média-
tulajdonviszonyból; azonban aggodalmát 
fejezi ki a médiaszektor ellenőrzésének és 
befolyásolásának kísérletei miatt és 
felszólítja a hatóságokat, hogy biztosítsák a 
média politikai nyomástól és más 
befolyástól való függetlenségét; 
aggodalmát fejezi ki a szerb újságírók ellen 
irányuló fenyegetések miatt, és alapos 
kivizsgálást sürget annak érdekében, hogy 
az újságírók biztonságos környezetben, 
hatékonyan és öncenzúra kényszere nélkül 
végezhessék munkájukat; hangsúlyozza, 
hogy lépéseket kell tenni a médiatulajdon 
koncentrációja és a média terén az 
átláthatóság hiánya ellen, valamint 
biztosítani kell a reklámpiachoz, illetve a 
hirdetésekre és promócióra költött 
közpénzek folyósításához való egyenlő 
hozzáférést; felkér az újságírók etikai 
kódexének tiszteletben tartására;

15. emlékeztet, hogy az erős, 
professzionális és független média és 
internetszolgáltatás a demokratikus 
rendszer nélkülözhetetlen eleme; ezért 
üdvözli a nyilvános információs rendszer 
fejlesztési stratégiájának elfogadását és az 
ehhez kapcsolódó cselekvési tervet, 
valamint az állam tervezett kivonulását 
minden média-tulajdonviszonyból; 
azonban aggodalmát fejezi ki a 
médiaszektor ellenőrzésének és 
befolyásolásának kísérletei miatt és 
felszólítja a hatóságokat, hogy biztosítsák a 
média politikai nyomástól és más 
befolyástól való függetlenségét; 
aggodalmát fejezi ki a szerb újságírók ellen 
irányuló fenyegetések miatt, és alapos 
kivizsgálást sürget annak érdekében, hogy 
az újságírók biztonságos környezetben, 
hatékonyan és öncenzúra kényszere nélkül 
végezhessék munkájukat; hangsúlyozza, 
hogy lépéseket kell tenni a médiatulajdon 
koncentrációja és a média terén az 
átláthatóság hiánya ellen, valamint 
biztosítani kell a reklámpiachoz, illetve a 
hirdetésekre és promócióra költött 
közpénzek folyósításához való egyenlő 
hozzáférést; felkér az újságírók etikai 
kódexének tiszteletben tartására; megjegyzi 
hogy továbbra is alacsony szintű az 
internethozzáférés, elismeri az internet 
médiaszabadság szempontjából fennálló 
jelentőségét, valamint arra sürgeti a 
hatóságokat, hogy növeljék maximálisra 
az e téren tett erőfeszítéseiket;

Or. en

Módosítás 99
Kinga Gál

Állásfoglalásra irányuló indítvány
15 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

15. emlékeztet, hogy az erős és független 
média a demokratikus rendszer 
nélkülözhetetlen eleme; ezért üdvözli a 
nyilvános információs rendszer fejlesztési 
stratégiájának elfogadását és az ehhez 
kapcsolódó cselekvési tervet, valamint az 
állam tervezett kivonulását minden média-
tulajdonviszonyból; azonban aggodalmát 
fejezi ki a médiaszektor ellenőrzésének és 
befolyásolásának kísérletei miatt és 
felszólítja a hatóságokat, hogy biztosítsák a 
média politikai nyomástól és más 
befolyástól való függetlenségét; 
aggodalmát fejezi ki a szerb újságírók ellen 
irányuló fenyegetések miatt, és alapos 
kivizsgálást sürget annak érdekében, hogy 
az újságírók biztonságos környezetben, 
hatékonyan és öncenzúra kényszere nélkül 
végezhessék munkájukat; hangsúlyozza, 
hogy lépéseket kell tenni a médiatulajdon 
koncentrációja és a média terén az 
átláthatóság hiánya ellen, valamint 
biztosítani kell a reklámpiachoz, illetve a 
hirdetésekre és promócióra költött 
közpénzek folyósításához való egyenlő 
hozzáférést; felkér az újságírók etikai 
kódexének tiszteletben tartására;

15. emlékeztet, hogy az erős és független 
média a demokratikus rendszer 
nélkülözhetetlen eleme; ezért üdvözli a 
nyilvános információs rendszer fejlesztési 
stratégiájának elfogadását és az ehhez 
kapcsolódó cselekvési tervet, valamint az 
állam tervezett kivonulását minden média-
tulajdonviszonyból; üdvözli, hogy a 
stratégia tiszteletben tartja a kisebbségi 
nyelvű médiához fűződő alkotmányos 
jogokat; azonban aggodalmát fejezi ki a 
médiaszektor ellenőrzésének és 
befolyásolásának kísérletei miatt és 
felszólítja a hatóságokat, hogy biztosítsák a 
média politikai nyomástól és más 
befolyástól való függetlenségét; 
aggodalmát fejezi ki a szerb újságírók ellen 
irányuló fenyegetések miatt, és alapos 
kivizsgálást sürget annak érdekében, hogy 
az újságírók biztonságos környezetben, 
hatékonyan és öncenzúra kényszere nélkül 
végezhessék munkájukat; hangsúlyozza, 
hogy lépéseket kell tenni a médiatulajdon 
koncentrációja és a média terén az 
átláthatóság hiánya ellen, valamint 
biztosítani kell a reklámpiachoz, illetve a 
hirdetésekre és promócióra költött 
közpénzek folyósításához való egyenlő 
hozzáférést; felkér az újságírók etikai 
kódexének tiszteletben tartására;

Or. en

Módosítás 100
Kristian Vigenin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
15 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

15. emlékeztet, hogy az erős és független 
média a demokratikus rendszer 

15. emlékeztet, hogy az erős és független 
média a demokratikus rendszer 
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nélkülözhetetlen eleme; ezért üdvözli a 
nyilvános információs rendszer fejlesztési 
stratégiájának elfogadását és az ehhez 
kapcsolódó cselekvési tervet, valamint az 
állam tervezett kivonulását minden média-
tulajdonviszonyból; azonban aggodalmát 
fejezi ki a médiaszektor ellenőrzésének és 
befolyásolásának kísérletei miatt és
felszólítja a hatóságokat, hogy biztosítsák a 
média politikai nyomástól és más 
befolyástól való függetlenségét; 
aggodalmát fejezi ki a szerb újságírók ellen 
irányuló fenyegetések miatt, és alapos 
kivizsgálást sürget annak érdekében, hogy 
az újságírók biztonságos környezetben, 
hatékonyan és öncenzúra kényszere nélkül 
végezhessék munkájukat; hangsúlyozza, 
hogy lépéseket kell tenni a médiatulajdon 
koncentrációja és a média terén az 
átláthatóság hiánya ellen, valamint 
biztosítani kell a reklámpiachoz, illetve a 
hirdetésekre és promócióra költött 
közpénzek folyósításához való egyenlő 
hozzáférést; felkér az újságírók etikai 
kódexének tiszteletben tartására;

nélkülözhetetlen eleme; ezért üdvözli a 
nyilvános információs rendszer fejlesztési 
stratégiájának elfogadását és az ehhez 
kapcsolódó cselekvési tervet, valamint az 
állam tervezett kivonulását minden média-
tulajdonviszonyból; felszólítja a 
hatóságokat, hogy biztosítsák a 
médiaágazat politikai nyomástól és más 
befolyástól való függetlenségét; 
aggodalmát fejezi ki a szerb újságírók ellen 
irányuló fenyegetések miatt, és alapos 
kivizsgálást sürget annak érdekében, hogy 
az újságírók biztonságos környezetben, 
hatékonyan és öncenzúra kényszere nélkül 
végezhessék munkájukat; hangsúlyozza, 
hogy lépéseket kell tenni a médiatulajdon 
koncentrációja és a média terén az 
átláthatóság hiánya ellen, valamint 
biztosítani kell a reklámpiachoz, illetve a 
hirdetésekre és promócióra költött 
közpénzek folyósításához való egyenlő 
hozzáférést; felkér az újságírók etikai 
kódexének tiszteletben tartására;

Or. en

Módosítás 101
Maria Eleni Koppa

Állásfoglalásra irányuló indítvány
15 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

15. emlékeztet, hogy az erős és független 
média a demokratikus rendszer 
nélkülözhetetlen eleme; ezért üdvözli a 
nyilvános információs rendszer fejlesztési 
stratégiájának elfogadását és az ehhez 
kapcsolódó cselekvési tervet, valamint az 
állam tervezett kivonulását minden média-
tulajdonviszonyból; azonban aggodalmát 
fejezi ki a médiaszektor ellenőrzésének és 
befolyásolásának kísérletei miatt és 

15. emlékeztet, hogy az erős és független 
média a demokratikus rendszer 
nélkülözhetetlen eleme; ezért üdvözli a 
nyilvános információs rendszer fejlesztési 
stratégiájának elfogadását és az ehhez 
kapcsolódó cselekvési tervet, valamint az 
állam tervezett kivonulását minden média-
tulajdonviszonyból; azonban aggodalmát 
fejezi ki a médiaszektor ellenőrzésének és 
befolyásolásának kísérletei miatt és 
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felszólítja a hatóságokat, hogy biztosítsák a 
média politikai nyomástól és más 
befolyástól való függetlenségét; 
aggodalmát fejezi ki a szerb újságírók ellen 
irányuló fenyegetések miatt, és alapos 
kivizsgálást sürget annak érdekében, hogy 
az újságírók biztonságos környezetben, 
hatékonyan és öncenzúra kényszere nélkül 
végezhessék munkájukat; hangsúlyozza, 
hogy lépéseket kell tenni a médiatulajdon 
koncentrációja és a média terén az 
átláthatóság hiánya ellen, valamint 
biztosítani kell a reklámpiachoz, illetve a 
hirdetésekre és promócióra költött 
közpénzek folyósításához való egyenlő 
hozzáférést; felkér az újságírók etikai 
kódexének tiszteletben tartására;

felszólítja a hatóságokat, hogy biztosítsák a
média politikai nyomástól és más 
befolyástól való függetlenségét; 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy olyan 
büntető törvényt vezettek be, amely tiltja 
az igazságügyi eljárásokhoz és ítéletekhez 
kapcsolódó nyilvános 
médiakommentárokat; aggodalmát fejezi 
ki a szerb újságírók ellen irányuló 
fenyegetések miatt, és alapos kivizsgálást 
sürget annak érdekében, hogy az újságírók 
biztonságos környezetben, hatékonyan és 
öncenzúra kényszere nélkül végezhessék 
munkájukat; hangsúlyozza, hogy lépéseket 
kell tenni a médiatulajdon koncentrációja 
és a média terén az átláthatóság hiánya 
ellen, valamint biztosítani kell a 
reklámpiachoz, illetve a hirdetésekre és 
promócióra költött közpénzek 
folyósításához való egyenlő hozzáférést; 
felkér az újságírók etikai kódexének 
tiszteletben tartására;

Or. en

Módosítás 102
Göran Färm

Állásfoglalásra irányuló indítvány
15 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

15. emlékeztet, hogy az erős és független 
média a demokratikus rendszer 
nélkülözhetetlen eleme; ezért üdvözli a 
nyilvános információs rendszer fejlesztési 
stratégiájának elfogadását és az ehhez 
kapcsolódó cselekvési tervet, valamint az 
állam tervezett kivonulását minden média-
tulajdonviszonyból; azonban aggodalmát 
fejezi ki a médiaszektor ellenőrzésének és 
befolyásolásának kísérletei miatt és 
felszólítja a hatóságokat, hogy biztosítsák a 
média politikai nyomástól és más 
befolyástól való függetlenségét; 

15. emlékeztet, hogy az erős és független 
média a demokratikus rendszer 
nélkülözhetetlen eleme; ezért üdvözli a 
nyilvános információs rendszer fejlesztési 
stratégiájának elfogadását és az ehhez 
kapcsolódó cselekvési tervet, valamint az 
állam tervezett kivonulását minden média-
tulajdonviszonyból; azonban aggodalmát 
fejezi ki a médiaszektor ellenőrzésének és 
befolyásolásának kísérletei miatt és 
felszólítja a hatóságokat, hogy biztosítsák a 
média politikai nyomástól és más 
befolyástól való függetlenségét; felszólítja 
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aggodalmát fejezi ki a szerb újságírók ellen 
irányuló fenyegetések miatt, és alapos 
kivizsgálást sürget annak érdekében, hogy 
az újságírók biztonságos környezetben, 
hatékonyan és öncenzúra kényszere nélkül 
végezhessék munkájukat; hangsúlyozza, 
hogy lépéseket kell tenni a médiatulajdon 
koncentrációja és a média terén az 
átláthatóság hiánya ellen, valamint 
biztosítani kell a reklámpiachoz, illetve a 
hirdetésekre és promócióra költött 
közpénzek folyósításához való egyenlő 
hozzáférést; felkér az újságírók etikai 
kódexének tiszteletben tartására;

a szerb kormányt, hogy az uniós 
normákkal összhangban biztosítsa a 
média szabadságát és függetlenségét; 
aggodalmát fejezi ki a szerb újságírók ellen 
irányuló fenyegetések miatt, és alapos 
kivizsgálást sürget annak érdekében, hogy 
az újságírók biztonságos környezetben, 
hatékonyan és öncenzúra kényszere nélkül 
végezhessék munkájukat; hangsúlyozza, 
hogy lépéseket kell tenni a médiatulajdon 
koncentrációja és a média terén az 
átláthatóság hiánya ellen, valamint 
biztosítani kell a reklámpiachoz, illetve a 
hirdetésekre és promócióra költött 
közpénzek folyósításához való egyenlő 
hozzáférést; felkér az újságírók etikai 
kódexének tiszteletben tartására;

Or. en

Módosítás 103
Maria Eleni Koppa

Állásfoglalásra irányuló indítvány
16 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

16. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
állami hatóságok eredményesen 
kényszerítettek hallgatást a szerb médiára 
a 2011. júliusi észak-koszovói 
incidensekkel kapcsolatosan és hamis 
tájékoztatást adtak a KFOR-nak az 
eseményekben játszott szerepét illetően; 
hangsúlyozza a szabad és független média 
fontosságát a demokratikus és jól 
tájékozott nyilvánosság szempontjából;

törölve

Or. en

Módosítás 104
Takis Hadjigeorgiou
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
16 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

16. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
állami hatóságok eredményesen 
kényszerítettek hallgatást a szerb médiára
a 2011. júliusi észak-koszovói
incidensekkel kapcsolatosan és hamis 
tájékoztatást adtak a KFOR-nak az 
eseményekben játszott szerepét illetően;
hangsúlyozza a szabad és független média 
fontosságát a demokratikus és jól 
tájékozott nyilvánosság szempontjából;

16. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 
bizonyos incidensekkel kapcsolatosan 
hallgatást kényszerítettek a médiára az 
országban, és hangsúlyozza a szabad és 
független média fontosságát a 
demokratikus és jól tájékozott 
nyilvánosság szempontjából;

Or. en

Módosítás 105
Andreas Mölzer

Állásfoglalásra irányuló indítvány
16 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

16. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
állami hatóságok eredményesen 
kényszerítettek hallgatást a szerb médiára a 
2011. júliusi észak-koszovói incidensekkel 
kapcsolatosan és hamis tájékoztatást adtak 
a KFOR-nak az eseményekben játszott 
szerepét illetően; hangsúlyozza a szabad és 
független média fontosságát a 
demokratikus és jól tájékozott 
nyilvánosság szempontjából;

16. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
állami hatóságok eredményesen 
kényszerítettek hallgatást a szerb médiára a 
2011. júliusi észak-koszovói incidensekkel 
kapcsolatosan és egyes pontokban igen 
kiegyensúlyozatlan tájékoztatást adtak a 
KFOR-nak az eseményekben játszott 
szerepét illetően; hangsúlyozza a szabad és 
független média fontosságát a 
demokratikus és jól tájékozott 
nyilvánosság szempontjából;

Or. de

Módosítás 106
Emine Bozkurt
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
17 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

17. aggodalmát fejezi ki az albán kisebbség 
hátrányos megkülönböztetés elleni 
tiltakozása és a Szandzsákban kialakult 
feszült helyzet miatt, és felkéri a kormányt, 
hogy a politikai prioritások között emelje 
ki a kisebbségek helyzetének javítását –
többek között az oktatáshoz való 
hozzáférésük és a helyi intézményekben 
való képviseletük terén–, illetve a Presevo-
völgy és Szandzsák régió gazdasági 
fejlesztését; megjegyzi, hogy két évvel a 
kisebbségi tanácsok megválasztását 
követően még mindig nem állították fel a 
bosnyák nemzeti tanácsot és felkér e tanács 
gyors, szabályoknak megfelelő 
megalakítására; felkéri a politikai és vallási 
vezetőket, hogy tartózkodjanak a lázító 
hangvételű nyilatkozatoktól, amelyek 
növelhetik a feszültséget;

17. aggodalmát fejezi ki az albán kisebbség 
hátrányos megkülönböztetés elleni 
tiltakozása és a Szandzsákban kialakult 
feszült helyzet miatt, és felkéri a kormányt, 
hogy a politikai prioritások között emelje 
ki a kisebbségek alapvető jogainak
javítását – többek között az oktatáshoz 
saját nyelvükön való hozzáférésük, a 
munkaerőpiachoz történő egyenlő 
hozzáférésük és a helyi intézményekben 
való méltányos képviseletük terén–, illetve 
a Presevo-völgy és Szandzsák régió 
gazdasági fejlesztését; felszólítja a szerb 
kormányt, hogy tegyen meg minden 
szükséges intézkedést a megkülönböztetés 
és a munkanélküliség leküzdése 
érdekében e térségben; megjegyzi, hogy 
két évvel a kisebbségi tanácsok 
megválasztását követően még mindig nem 
állították fel a bosnyák nemzeti tanácsot és 
felkér e tanács gyors, szabályoknak 
megfelelő megalakítására; felkéri a 
politikai és vallási vezetőket, hogy 
tartózkodjanak a lázító hangvételű 
nyilatkozatoktól, amelyek növelhetik a 
feszültséget; felszólítja a szerb kormányt, 
hogy őrizze meg semlegességét a 
szandzsáki vallási közösséget érintő 
feszültségeket illetően, és tegyen 
intézkedéseket e közösséggel fenntartott jó 
kapcsolatok garantálása érdekében, 
egyúttal biztosítva számára a 
vallásszabadságot;

Or. en

Módosítás 107
Maria Eleni Koppa

Állásfoglalásra irányuló indítvány
17 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

17. aggodalmát fejezi ki az albán kisebbség 
hátrányos megkülönböztetés elleni 
tiltakozása és a Szandzsákban kialakult 
feszült helyzet miatt, és felkéri a kormányt, 
hogy a politikai prioritások között emelje 
ki a kisebbségek helyzetének javítását –
többek között az oktatáshoz való 
hozzáférésük és a helyi intézményekben 
való képviseletük terén–, illetve a Presevo-
völgy és Szandzsák régió gazdasági 
fejlesztését; megjegyzi, hogy két évvel a 
kisebbségi tanácsok megválasztását 
követően még mindig nem állították fel a 
bosnyák nemzeti tanácsot és felkér e tanács 
gyors, szabályoknak megfelelő 
megalakítására; felkéri a politikai és vallási 
vezetőket, hogy tartózkodjanak a lázító 
hangvételű nyilatkozatoktól, amelyek 
növelhetik a feszültséget;

17. elégedettségének ad hangot a 
nemzetiségek közötti összességében 
kedvező viszony, valamint amiatt, hogy az 
országban előforduló etnikai alapú 
incidensek száma és intenzitása csökkent; 
ugyanakkor aggodalmát fejezi ki az albán 
kisebbség hátrányos megkülönböztetés 
elleni tiltakozása és a Szandzsákban 
kialakult feszült helyzet miatt, és felkéri a 
kormányt, hogy a politikai prioritások 
között emelje ki a kisebbségek helyzetének 
javítását – többek között az oktatáshoz való 
hozzáférésük és a helyi intézményekben 
való képviseletük terén–, illetve a Presevo-
völgy és Szandzsák régió gazdasági 
fejlesztését; megjegyzi, hogy két évvel a 
kisebbségi tanácsok megválasztását 
követően még mindig nem állították fel a 
bosnyák nemzeti tanácsot a választási 
folyamat állítólagos eljárási hiányosságai
miatt, és felkér e tanács gyors, 
szabályoknak megfelelő megalakítására; 
felkéri valamennyi érdekelt fél politikai és 
vallási vezetőit, hogy tartózkodjanak a 
lázító hangvételű nyilatkozatoktól, 
amelyek növelhetik a feszültséget;

Or. en

Módosítás 108
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány
17 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

17. aggodalmát fejezi ki az albán kisebbség 
hátrányos megkülönböztetés elleni 
tiltakozása és a Szandzsákban kialakult 
feszült helyzet miatt, és felkéri a kormányt, 
hogy a politikai prioritások között emelje 

17. aggodalmát fejezi ki az albán kisebbség 
hátrányos megkülönböztetés elleni 
tiltakozása és a Szandzsákban kialakult 
feszült helyzet miatt, és felkéri a kormányt, 
hogy a politikai prioritások között emelje 
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ki a kisebbségek helyzetének javítását –
többek között az oktatáshoz való 
hozzáférésük és a helyi intézményekben 
való képviseletük terén–, illetve a Presevo-
völgy és Szandzsák régió gazdasági 
fejlesztését; megjegyzi, hogy két évvel a 
kisebbségi tanácsok megválasztását 
követően még mindig nem állították fel a 
bosnyák nemzeti tanácsot és felkér e tanács 
gyors, szabályoknak megfelelő 
megalakítására; felkéri a politikai és vallási 
vezetőket, hogy tartózkodjanak a lázító 
hangvételű nyilatkozatoktól, amelyek 
növelhetik a feszültséget;

ki a kisebbségek helyzetének javítását –
többek között az oktatáshoz való 
hozzáférésük és a helyi intézményekben 
való képviseletük terén–, illetve a Presevo-
völgy és Szandzsák régió gazdasági 
fejlesztését; üdvözli az októberben 
Bujanovac városában elért 
megállapodást, amely lépéseket helyez 
kilátásba az albán kisebbség 
közigazgatásba történő integrációjára, és 
szorgalmazza a megállapodás gyors 
végrehajtását; megjegyzi, hogy két évvel a 
kisebbségi tanácsok megválasztását 
követően még mindig nem állították fel a 
bosnyák nemzeti tanácsot és felkér e tanács 
gyors, szabályoknak megfelelő 
megalakítására; felkéri a politikai és vallási 
vezetőket, hogy tartózkodjanak a lázító 
hangvételű nyilatkozatoktól, amelyek 
növelhetik a feszültséget;

Or. en

Módosítás 109
Kristian Vigenin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
17 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

17. aggodalmát fejezi ki az albán 
kisebbség hátrányos megkülönböztetés 
elleni tiltakozása és a Szandzsákban 
kialakult feszült helyzet miatt, és felkéri a 
kormányt, hogy a politikai prioritások 
között emelje ki a kisebbségek helyzetének 
javítását – többek között az oktatáshoz való 
hozzáférésük és a helyi intézményekben 
való képviseletük terén–, illetve a Presevo-
völgy és Szandzsák régió gazdasági 
fejlesztését; megjegyzi, hogy két évvel a 
kisebbségi tanácsok megválasztását 
követően még mindig nem állították fel a 
bosnyák nemzeti tanácsot és felkér e tanács 
gyors, szabályoknak megfelelő 

17. az albán kisebbség hátrányos 
megkülönböztetés elleni tiltakozásának és 
a Szandzsákban kialakult feszült helyzet 
fényében felkéri a kormányt, hogy a 
politikai prioritások között emelje ki a 
kisebbségek helyzetének javítását – többek 
között az oktatáshoz való hozzáférésük és a 
helyi intézményekben való képviseletük 
terén–, illetve a Presevo-völgy és 
Szandzsák régió gazdasági fejlesztését; 
megjegyzi, hogy két évvel a kisebbségi 
tanácsok megválasztását követően még 
mindig nem állították fel a bosnyák 
nemzeti tanácsot és felkér e tanács gyors, 
szabályoknak megfelelő megalakítására; 
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megalakítására; felkéri a politikai és vallási 
vezetőket, hogy tartózkodjanak a lázító 
hangvételű nyilatkozatoktól, amelyek 
növelhetik a feszültséget;

felkéri a politikai és vallási vezetőket, hogy 
tartózkodjanak a lázító hangvételű 
nyilatkozatoktól, amelyek növelhetik a 
feszültséget;

Or. en

Módosítás 110
György Schöpflin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
17 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

17. aggodalmát fejezi ki az albán kisebbség 
hátrányos megkülönböztetés elleni 
tiltakozása és a Szandzsákban kialakult 
feszült helyzet miatt, és felkéri a kormányt, 
hogy a politikai prioritások között emelje 
ki a kisebbségek helyzetének javítását –
többek között az oktatáshoz való 
hozzáférésük és a helyi intézményekben 
való képviseletük terén–, illetve a Presevo-
völgy és Szandzsák régió gazdasági 
fejlesztését; megjegyzi, hogy két évvel a 
kisebbségi tanácsok megválasztását 
követően még mindig nem állították fel a 
bosnyák nemzeti tanácsot és felkér e tanács 
gyors, szabályoknak megfelelő 
megalakítására; felkéri a politikai és vallási 
vezetőket, hogy tartózkodjanak a lázító 
hangvételű nyilatkozatoktól, amelyek 
növelhetik a feszültséget;

17. aggodalmát fejezi ki az albán kisebbség 
hátrányos megkülönböztetés elleni 
tiltakozása és a Szandzsákban kialakult 
feszült helyzet miatt, és felkéri a kormányt, 
hogy a politikai prioritások között emelje 
ki valamennyi kisebbség helyzetének 
javítását – többek között az oktatáshoz való 
hozzáférésük és a helyi intézményekben 
való képviseletük terén–, illetve a Presevo-
völgy és Szandzsák régió gazdasági 
fejlesztését; megjegyzi, hogy két évvel a 
kisebbségi tanácsok megválasztását 
követően még mindig nem állították fel a 
bosnyák nemzeti tanácsot és felkér e tanács 
gyors, szabályoknak megfelelő 
megalakítására; felkéri a politikai és vallási 
vezetőket, hogy tartózkodjanak a lázító 
hangvételű nyilatkozatoktól, amelyek 
növelhetik a feszültséget;

Or. en

Módosítás 111
Evgeni Kirilov

Állásfoglalásra irányuló indítvány
17 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

17. aggodalmát fejezi ki az albán kisebbség 
hátrányos megkülönböztetés elleni 
tiltakozása és a Szandzsákban kialakult 
feszült helyzet miatt, és felkéri a kormányt, 
hogy a politikai prioritások között emelje 
ki a kisebbségek helyzetének javítását –
többek között az oktatáshoz való 
hozzáférésük és a helyi intézményekben 
való képviseletük terén–, illetve a Presevo-
völgy és Szandzsák régió gazdasági 
fejlesztését; megjegyzi, hogy két évvel a 
kisebbségi tanácsok megválasztását 
követően még mindig nem állították fel a 
bosnyák nemzeti tanácsot és felkér e tanács 
gyors, szabályoknak megfelelő 
megalakítására; felkéri a politikai és vallási 
vezetőket, hogy tartózkodjanak a lázító 
hangvételű nyilatkozatoktól, amelyek 
növelhetik a feszültséget;

17. aggodalmát fejezi ki az albán kisebbség 
hátrányos megkülönböztetés elleni 
tiltakozása és a Szandzsákban kialakult 
feszült helyzet miatt, és felkéri a kormányt, 
hogy a politikai prioritások között emelje 
ki valamennyi kisebbség helyzetének 
javítását – többek között az oktatáshoz való 
hozzáférésük és a helyi intézményekben 
való képviseletük terén–, illetve a Presevo-
völgy és Szandzsák régió gazdasági 
fejlesztését; megjegyzi, hogy két évvel a 
kisebbségi tanácsok megválasztását 
követően még mindig nem állították fel a 
bosnyák nemzeti tanácsot és felkér e tanács 
gyors, szabályoknak megfelelő 
megalakítására; felkéri a politikai és vallási 
vezetőket, hogy tartózkodjanak a lázító 
hangvételű nyilatkozatoktól, amelyek 
növelhetik a feszültséget;

Or. en

Módosítás 112
Andreas Mölzer

Állásfoglalásra irányuló indítvány
17 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

17. aggodalmát fejezi ki az albán kisebbség 
hátrányos megkülönböztetés elleni 
tiltakozása és a Szandzsákban kialakult 
feszült helyzet miatt, és felkéri a kormányt, 
hogy a politikai prioritások között emelje 
ki a kisebbségek helyzetének javítását –
többek között az oktatáshoz való 
hozzáférésük és a helyi intézményekben 
való képviseletük terén–, illetve a Presevo-
völgy és Szandzsák régió gazdasági 
fejlesztését; megjegyzi, hogy két évvel a 
kisebbségi tanácsok megválasztását 
követően még mindig nem állították fel a 

17. aggodalmát fejezi ki az albán kisebbség 
hátrányos megkülönböztetés elleni 
tiltakozása és a Szandzsákban kialakult 
feszült helyzet miatt, és felkéri a kormányt, 
hogy a politikai prioritások között emelje 
ki a kisebbségek helyzetének javítását –
többek között az oktatáshoz való 
hozzáférésük és a helyi intézményekben 
való képviseletük terén–, illetve a Presevo-
völgy és Szandzsák régió gazdasági 
fejlesztését; megjegyzi, hogy két évvel a 
kisebbségi tanácsok megválasztását 
követően még mindig nem állították fel a 
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bosnyák nemzeti tanácsot és felkér e 
tanács gyors, szabályoknak megfelelő 
megalakítására; felkéri a politikai és 
vallási vezetőket, hogy tartózkodjanak a 
lázító hangvételű nyilatkozatoktól, 
amelyek növelhetik a feszültséget;

bosnyák nemzeti tanácsot; felkéri a 
politikai és vallási vezetőket, hogy 
tartózkodjanak a lázító hangvételű 
nyilatkozatoktól, amelyek növelhetik a 
feszültséget;

Or. de

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
17 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

17a. arra ösztönzi a szerb hatóságokat, 
hogy az északkelet-szerbiai iskolákban 
vezessék be a román nyelvű oktatást, az 
Északkelet-Szerbiában élő románok 
(„vlachok”) számára biztosítsák a román 
nyelvű médiához való hozzáférést, 
vezessék be a román nyelv hivatali 
használatát olyan városokban és 
falvakban, ahol a lakosság több mint 
15%-át alkotják, a román ortodox egyház 
számára pedig biztosítsák a 
„hagyományos egyház” státuszt, egyházi 
hatáskörét kiterjesztve Szerbia egész 
területére;

Or. en

Módosítás 114
Andrey Kovatchev

Állásfoglalásra irányuló indítvány
17 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

17a. aggodalmát fejezi ki a bolgár 
kisebbség jogait illetően az oktatás, a 
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kultúra és a hivatalos anyanyelvhasználat 
terén fennálló helyzet miatt, valamint a 
politikai és civil társadalmi szervezeteik 
aktivistái elleni fenyegetések miatt is;

Or. en

Módosítás 115
Nadezhda Neynsky

Állásfoglalásra irányuló indítvány
17 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

17a. hangsúlyozza, hogy tiszteletben kell 
tartani az etnikai kisebbségek kulturális 
sokszínűségét – a bolgár identitástudatú 
szerb állampolgárokat is ideértve –, 
mégpedig azáltal, hogy engedélyezik a 
kulturális központok, az elektronikus és 
nyomtatott média, valamint a könyvtárak 
akadálymentes terjedését, amelyek 
megfelelően kielégítik e közösségek 
kulturális igényeit;

Or. en

Módosítás 116
György Schöpflin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
18 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

18. hangsúlyozza a statisztikai adatok 
gyűjtése terén a népszámlálás fontosságát 
Szerbia fejlődésének szempontjából, 
különösen a kevéssé fejlett régiókban; 
üdvözli, hogy a szerbiai népszámlás 
nagyjából sikeresen lezajlott 2011 
októberében; mély sajnálatát fejezi ki, 
hogy albán kisebbségi származású 

18. hangsúlyozza a statisztikai adatok 
gyűjtése terén a népszámlálás fontosságát 
Szerbia fejlődésének szempontjából, 
különösen a kevéssé fejlett régiókban; 
üdvözli, hogy a szerbiai népszámlás 
nagyjából sikeresen lezajlott 2011 
októberében; mély sajnálatát fejezi ki, 
hogy albán kisebbségi származású 
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politikusok a népszámlálás bojkottjára 
szólítottak fel, mivel példájukat követték 
helyi népszámlálási bizottsági tagok, illetve 
Presevo és Bujanovac számos polgára;

politikusok a népszámlálás bojkottjára 
szólítottak fel, mivel példájukat követték 
helyi népszámlálási bizottsági tagok, illetve 
Presevo és Bujanovac számos polgára;
megjegyzi, hogy a hatóságok még nem 
bocsátottak rendelkezésre statisztikai 
adatokat az etnikai hovatartozásra 
vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 117
Nadezhda Neynsky

Állásfoglalásra irányuló indítvány
18 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

18a. felhívja a kormányt, hogy nyújtson 
gazdasági támogatást az etnikai 
kisebbségek által lakott, kevésbé fejlett 
térségek számára, valamint dolgozzon ki 
stratégiákat a munkanélküliségi arány 
csökkentésére e régiókban;

Or. en

Módosítás 118
Evgeni Kirilov

Állásfoglalásra irányuló indítvány
18 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

18a. felhívja a szerb hatóságokat, hogy 
foglalkozzanak az országban fennálló 
regionális különbségek kérdésével, és 
biztosítsák, hogy elegendő figyelmet 
szentelnek a délkeleti régió társadalmi és 
gazdasági fejlődésének;

Or. en
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Módosítás 119
Andreas Mölzer

Állásfoglalásra irányuló indítvány
19 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

19. felkér a diszkriminációellenes 
jogalkotási keret maradéktalan 
végrehajtását biztosító további lépések 
megtételére; komoly aggodalommal tölti el 
az arra irányuló politikai akarat hiánya, 
hogy aktívan elősegítsék a tolerancia 
politikáját és az alapvető emberi jogok 
tiszteletben tartását, valamint biztosítsák a 
2011. október 2-ra tervezett 
büszkeségfelvonulás résztvevőinek 
biztonságát, ami megmutatkozott az 
előkészületek során és végül a szervezés 
betiltásához vezetett; határozottan elítéli 
egyes politikusok és ortodox papok e 
témában tett lázító és hátrányosan 
megkülönböztető megjegyzéseit;
emlékezteteti a kormányt, hogy a kifejezés
és az egyesülés szabadsága alapvető 
emberi jog és az EU alapvető értéke, 
amelyet minden, európai uniós tagságra 
készülő országnak tiszteletben kell tartania; 
üdvözli az ombudsman és az 
esélyegyenlőségi biztos által ezen 
értékeknek a szerb társadalomban történő 
támogatása céljából végrehajtott pozitív 
lépéseket; felkér a felvonulás betiltásában 
okként megjelölt, szélsőséges csoportok 
általi fenyegetések kivizsgálására; 
emlékeztet, hogy a 2010-es 
büszkeségfelvonulás során elkövetett 
erőszak kivizsgálása lassú ütemben halad 
és mindeddig csupán néhány, enyhe ítélet 
született; üdvözli ugyanakkor az 
ügyészség és a bíróságok által a 
szélsőséges szervezetek működésének 
betiltása érdekében tett lépéseket; felkéri 
az állami és városi hatóságokat, hogy 
kitartóan dolgozzanak a tolerancia 

19. felkér a diszkriminációellenes 
jogalkotási keret maradéktalan 
végrehajtását biztosító további lépések 
megtételére; emlékeztetet arra, hogy a 
véleménynyilvánítás és az egyesülés 
szabadsága alapvető emberi jog és az EU 
alapvető értéke, amelyet minden uniós 
tagállamnak és minden, európai uniós 
tagságra készülő országnak tiszteletben 
kell tartania; üdvözli az ombudsman és az 
esélyegyenlőségi biztos által ezen 
értékeknek a szerb társadalomban történő 
támogatása céljából végrehajtott pozitív 
lépéseket; felkéri az állami és városi 
hatóságokat, hogy kitartóan dolgozzanak a 
tolerancia légkörének megteremtésén,
mivel Szerbia feltehetően a közeljövőben 
tagjelölt országgá válik;
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légkörének megteremtésén, mivel Szerbia 
feltehetően a közeljövőben tagjelölt 
országgá válik;

Or. de

Módosítás 120
Nadezhda Neynsky

Állásfoglalásra irányuló indítvány
19 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

19. felkér a diszkriminációellenes 
jogalkotási keret maradéktalan 
végrehajtását biztosító további lépések 
megtételére; komoly aggodalommal tölti el 
az arra irányuló politikai akarat hiánya, 
hogy aktívan elősegítsék a tolerancia 
politikáját és az alapvető emberi jogok 
tiszteletben tartását, valamint biztosítsák a 
2011. október 2-ra tervezett 
büszkeségfelvonulás résztvevőinek 
biztonságát, ami megmutatkozott az 
előkészületek során és végül a szervezés 
betiltásához vezetett; határozottan elítéli 
egyes politikusok és ortodox papok e 
témában tett lázító és hátrányosan 
megkülönböztető megjegyzéseit; 
emlékezteteti a kormányt, hogy a kifejezés
és az egyesülés szabadsága alapvető 
emberi jog és az EU alapvető értéke, 
amelyet minden, európai uniós tagságra 
készülő országnak tiszteletben kell 
tartania; üdvözli az ombudsman és az 
esélyegyenlőségi biztos által ezen 
értékeknek a szerb társadalomban történő 
támogatása céljából végrehajtott pozitív 
lépéseket; felkér a felvonulás betiltásában 
okként megjelölt, szélsőséges csoportok 
általi fenyegetések kivizsgálására; 
emlékeztet, hogy a 2010-es 
büszkeségfelvonulás során elkövetett 

19. felkér a diszkriminációellenes 
jogalkotási keret maradéktalan 
végrehajtását biztosító további lépések 
megtételére; komoly aggodalommal tölti el 
az arra irányuló politikai akarat hiánya, 
hogy aktívan elősegítsék a tolerancia 
politikáját és az alapvető emberi jogok 
tiszteletben tartását, valamint biztosítsák a 
2011. október 2-ra tervezett 
büszkeségfelvonulás résztvevőinek 
biztonságát, ami megmutatkozott az 
előkészületek során és végül a szervezés 
betiltásához vezetett; határozottan elítéli 
egyes politikusok és ortodox papok e 
témában tett lázító és hátrányosan 
megkülönböztető megjegyzéseit; arra 
sürgeti a hatóságokat, hogy garantálják a 
véleménynyilvánítás és az egyesülés 
szabadságát; üdvözli az ombudsman és az 
esélyegyenlőségi biztos által ezen 
értékeknek a szerb társadalomban történő 
támogatása céljából végrehajtott pozitív 
lépéseket; felkér a felvonulás betiltásában 
okként megjelölt, szélsőséges csoportok 
általi fenyegetések kivizsgálására; 
emlékeztet, hogy a 2010-es 
büszkeségfelvonulás során elkövetett 
erőszak kivizsgálása lassú ütemben halad; 
üdvözli ugyanakkor az ügyészség és a 
bíróságok által a szélsőséges szervezetek 
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erőszak kivizsgálása lassú ütemben halad 
és mindeddig csupán néhány, enyhe ítélet 
született; üdvözli ugyanakkor az ügyészség 
és a bíróságok által a szélsőséges 
szervezetek működésének betiltása 
érdekében tett lépéseket; felkéri az állami 
és városi hatóságokat, hogy kitartóan 
dolgozzanak a tolerancia légkörének
megteremtésén, mivel Szerbia feltehetően a 
közeljövőben tagjelölt országgá válik;

működésének betiltása érdekében tett 
lépéseket; felkéri az állami és városi 
hatóságokat, hogy kitartóan dolgozzanak a 
tolerancia légkörének megteremtésén, 
mivel Szerbia feltehetően a közeljövőben 
tagjelölt országgá válik;

Or. en

Módosítás 121
Eduard Kukan

Állásfoglalásra irányuló indítvány
19 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

19. felkér a diszkriminációellenes 
jogalkotási keret maradéktalan 
végrehajtását biztosító további lépések 
megtételére; komoly aggodalommal tölti el 
az arra irányuló politikai akarat hiánya, 
hogy aktívan elősegítsék a tolerancia 
politikáját és az alapvető emberi jogok 
tiszteletben tartását, valamint biztosítsák a 
2011. október 2-ra tervezett 
büszkeségfelvonulás résztvevőinek 
biztonságát, ami megmutatkozott az 
előkészületek során és végül a szervezés 
betiltásához vezetett; határozottan elítéli 
egyes politikusok és ortodox papok e 
témában tett lázító és hátrányosan 
megkülönböztető megjegyzéseit; 
emlékezteteti a kormányt, hogy a kifejezés
és az egyesülés szabadsága alapvető 
emberi jog és az EU alapvető értéke, 
amelyet minden, európai uniós tagságra 
készülő országnak tiszteletben kell tartania; 
üdvözli az ombudsman és az 
esélyegyenlőségi biztos által ezen 
értékeknek a szerb társadalomban történő 
támogatása céljából végrehajtott pozitív 

19. felkér a diszkriminációellenes 
jogalkotási keret maradéktalan 
végrehajtását biztosító további lépések 
megtételére; komoly aggodalommal tölti el 
az arra irányuló politikai akarat hiánya, 
hogy aktívan elősegítsék a tolerancia 
politikáját és az alapvető emberi jogok 
tiszteletben tartását, valamint biztosítsák a 
2011. október 2-ra tervezett 
büszkeségfelvonulás résztvevőinek 
biztonságát, ami megmutatkozott az 
előkészületek során és végül a szervezés 
betiltásához vezetett; határozottan elítéli 
egyes politikusok és ortodox papok e 
témában tett lázító és hátrányosan 
megkülönböztető megjegyzéseit; 
emlékezteteti a kormányt, hogy a 
véleménynyilvánítás és az egyesülés 
szabadsága alapvető emberi jog és az EU 
alapvető értéke, amelyet minden, európai 
uniós tagságra készülő országnak 
tiszteletben kell tartania, és üdvözli az 
Alkotmánybíróság december 22-én hozott 
ítéletét e kérdésben; üdvözli az 
ombudsman és az esélyegyenlőségi biztos 
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lépéseket; felkér a felvonulás betiltásában 
okként megjelölt, szélsőséges csoportok 
általi fenyegetések kivizsgálására; 
emlékeztet, hogy a 2010-es 
büszkeségfelvonulás során elkövetett 
erőszak kivizsgálása lassú ütemben halad 
és mindeddig csupán néhány, enyhe ítélet 
született; üdvözli ugyanakkor az ügyészség 
és a bíróságok által a szélsőséges 
szervezetek működésének betiltása 
érdekében tett lépéseket; felkéri az állami 
és városi hatóságokat, hogy kitartóan 
dolgozzanak a tolerancia légkörének 
megteremtésén, mivel Szerbia feltehetően a 
közeljövőben tagjelölt országgá válik;

által ezen értékeknek a szerb 
társadalomban történő támogatása céljából 
végrehajtott pozitív lépéseket; felkér a 
felvonulás betiltásában okként megjelölt, 
szélsőséges csoportok általi fenyegetések 
kivizsgálására; emlékeztet, hogy a 2010-es 
büszkeségfelvonulás során elkövetett 
erőszak kivizsgálása lassú ütemben halad 
és mindeddig csupán néhány, enyhe ítélet 
született; üdvözli ugyanakkor az ügyészség 
és a bíróságok által a szélsőséges 
szervezetek működésének betiltása 
érdekében tett lépéseket; felkéri az állami 
és városi hatóságokat, hogy kitartóan 
dolgozzanak a tolerancia légkörének 
megteremtésén, mivel Szerbia feltehetően a 
közeljövőben tagjelölt országgá válik;

Or. en

Módosítás 122
Maria Eleni Koppa

Állásfoglalásra irányuló indítvány
19 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

19. felkér a diszkriminációellenes 
jogalkotási keret maradéktalan 
végrehajtását biztosító további lépések 
megtételére; komoly aggodalommal tölti el 
az arra irányuló politikai akarat hiánya, 
hogy aktívan elősegítsék a tolerancia 
politikáját és az alapvető emberi jogok 
tiszteletben tartását, valamint biztosítsák a 
2011. október 2-ra tervezett 
büszkeségfelvonulás résztvevőinek 
biztonságát, ami megmutatkozott az 
előkészületek során és végül a szervezés 
betiltásához vezetett; határozottan elítéli 
egyes politikusok és ortodox papok e 
témában tett lázító és hátrányosan 
megkülönböztető megjegyzéseit; 
emlékezteteti a kormányt, hogy a kifejezés
és az egyesülés szabadsága alapvető 

19. felkér a diszkriminációellenes 
jogalkotási keret maradéktalan 
végrehajtását biztosító további lépések 
megtételére; komoly aggodalommal tölti el 
az arra irányuló politikai akarat hiánya, 
hogy aktívan elősegítsék a tolerancia 
politikáját és az alapvető emberi jogok 
tiszteletben tartását, valamint biztosítsák a 
2011. október 2-ra tervezett 
büszkeségfelvonulás résztvevőinek 
biztonságát, ami megmutatkozott az 
előkészületek során és végül a szervezés 
betiltásához vezetett; határozottan elítéli 
egyes politikusok és ortodox papok e 
témában tett lázító és hátrányosan 
megkülönböztető megjegyzéseit; 
emlékezteteti a kormányt, hogy a 
véleménynyilvánítás és az egyesülés 
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emberi jog és az EU alapvető értéke, 
amelyet minden, európai uniós tagságra 
készülő országnak tiszteletben kell tartania; 
üdvözli az ombudsman és az 
esélyegyenlőségi biztos által ezen 
értékeknek a szerb társadalomban történő 
támogatása céljából végrehajtott pozitív 
lépéseket; felkér a felvonulás betiltásában 
okként megjelölt, szélsőséges csoportok 
általi fenyegetések kivizsgálására;
emlékeztet, hogy a 2010-es 
büszkeségfelvonulás során elkövetett 
erőszak kivizsgálása lassú ütemben halad 
és mindeddig csupán néhány, enyhe ítélet 
született; üdvözli ugyanakkor az 
ügyészség és a bíróságok által a 
szélsőséges szervezetek működésének 
betiltása érdekében tett lépéseket; felkéri az 
állami és városi hatóságokat, hogy 
kitartóan dolgozzanak a tolerancia 
légkörének megteremtésén, mivel Szerbia 
feltehetően a közeljövőben tagjelölt 
országgá válik;

szabadsága alapvető emberi jog és az EU 
alapvető értéke, amelyet minden, európai 
uniós tagságra készülő országnak 
tiszteletben kell tartania; üdvözli az 
ombudsman és az esélyegyenlőségi biztos 
által ezen értékeknek a szerb 
társadalomban történő támogatása céljából 
végrehajtott pozitív lépéseket; felkér a 
felvonulás betiltásában okként megjelölt, 
szélsőséges csoportok általi fenyegetések 
kivizsgálására, valamint a 2010-es 
büszkeségfelvonulás során elkövetett 
erőszak további kivizsgálására; 
hangsúlyozza a szerbiai melegekkel 
szembeni megkülönböztetés ügyében 
született első ítéleteket, ideértve a belgrádi 
felsőbb bíróság döntését is, amelyben két 
év fegyházbüntetésre ítélt egy 
szélsőjobboldali vezetőt a 2010-es 
büszkeségfelvonulás során elkövetett 
erőszakra való felbujtás miatt, és üdvözli 
az ügyészség és a bíróságok által a 
szélsőséges szervezetek működésének 
betiltása érdekében tett lépéseket; felkéri az 
állami és városi hatóságokat, hogy 
kitartóan dolgozzanak a tolerancia 
légkörének megteremtésén, az európai 
normákkal összhangban;

Or. en

Módosítás 123
Lorenzo Fontana

Állásfoglalásra irányuló indítvány
19 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

19. felkér a diszkriminációellenes 
jogalkotási keret maradéktalan 
végrehajtását biztosító további lépések 
megtételére; komoly aggodalommal tölti el 
az arra irányuló politikai akarat hiánya, 
hogy aktívan elősegítsék a tolerancia 
politikáját és az alapvető emberi jogok 

19. felkér a diszkriminációellenes 
jogalkotási keret maradéktalan 
végrehajtását biztosító további lépések 
megtételére; komoly aggodalommal tölti el 
az arra irányuló politikai akarat hiánya, 
hogy aktívan elősegítsék a tolerancia 
politikáját és az alapvető emberi jogok 
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tiszteletben tartását, valamint biztosítsák a 
2011. október 2-ra tervezett 
büszkeségfelvonulás résztvevőinek 
biztonságát, ami megmutatkozott az 
előkészületek során és végül a szervezés 
betiltásához vezetett; határozottan elítéli 
egyes politikusok és ortodox papok e 
témában tett lázító és hátrányosan 
megkülönböztető megjegyzéseit; 
emlékezteteti a kormányt, hogy a kifejezés
és az egyesülés szabadsága alapvető 
emberi jog és az EU alapvető értéke, 
amelyet minden, európai uniós tagságra 
készülő országnak tiszteletben kell tartania; 
üdvözli az ombudsman és az 
esélyegyenlőségi biztos által ezen 
értékeknek a szerb társadalomban történő 
támogatása céljából végrehajtott pozitív 
lépéseket; felkér a felvonulás betiltásában 
okként megjelölt, szélsőséges csoportok 
általi fenyegetések kivizsgálására; 
emlékeztet, hogy a 2010-es 
büszkeségfelvonulás során elkövetett 
erőszak kivizsgálása lassú ütemben halad 
és mindeddig csupán néhány, enyhe ítélet 
született; üdvözli ugyanakkor az ügyészség 
és a bíróságok által a szélsőséges 
szervezetek működésének betiltása 
érdekében tett lépéseket; felkéri az állami 
és városi hatóságokat, hogy kitartóan 
dolgozzanak a tolerancia légkörének 
megteremtésén, mivel Szerbia feltehetően a 
közeljövőben tagjelölt országgá válik;

tiszteletben tartását, valamint biztosítsák a 
2011. október 2-ra tervezett 
büszkeségfelvonulás résztvevőinek 
biztonságát, ami megmutatkozott az 
előkészületek során és végül a szervezés 
betiltásához vezetett; határozottan elítéli 
egyes politikusok és ortodox papok e 
témában tett lázító és hátrányosan 
megkülönböztető megjegyzéseit; 
emlékezteteti a kormányt, hogy a 
véleménynyilvánítás és az egyesülés 
szabadsága alapvető emberi jog és az EU 
alapvető értéke, amelyet minden, európai 
uniós tagságra készülő országnak 
tiszteletben kell tartania; üdvözli az 
ombudsman és az esélyegyenlőségi biztos 
által ezen értékeknek a szerb 
társadalomban történő támogatása céljából 
végrehajtott pozitív lépéseket; felkér a 
felvonulás betiltásában okként megjelölt, 
szélsőséges csoportok általi fenyegetések 
kivizsgálására; üdvözli ugyanakkor az 
ügyészség és a bíróságok által a 
szélsőséges szervezetek működésének 
betiltása érdekében tett lépéseket; felkéri az 
állami és városi hatóságokat, hogy 
kitartóan dolgozzanak a tolerancia 
légkörének megteremtésén, mivel Szerbia 
feltehetően a közeljövőben tagjelölt 
országgá válhat;

Or. it

Módosítás 124
Emine Bozkurt

Állásfoglalásra irányuló indítvány
19 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

19. felkér a diszkriminációellenes 
jogalkotási keret maradéktalan 

19. felkér a diszkriminációellenes 
jogalkotási keret maradéktalan 
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végrehajtását biztosító további lépések 
megtételére; komoly aggodalommal tölti el 
az arra irányuló politikai akarat hiánya, 
hogy aktívan elősegítsék a tolerancia 
politikáját és az alapvető emberi jogok 
tiszteletben tartását, valamint biztosítsák a 
2011. október 2-ra tervezett 
büszkeségfelvonulás résztvevőinek 
biztonságát, ami megmutatkozott az 
előkészületek során és végül a szervezés 
betiltásához vezetett; határozottan elítéli 
egyes politikusok és ortodox papok e 
témában tett lázító és hátrányosan 
megkülönböztető megjegyzéseit; 
emlékezteteti a kormányt, hogy a kifejezés
és az egyesülés szabadsága alapvető 
emberi jog és az EU alapvető értéke, 
amelyet minden, európai uniós tagságra 
készülő országnak tiszteletben kell tartania; 
üdvözli az ombudsman és az 
esélyegyenlőségi biztos által ezen 
értékeknek a szerb társadalomban történő 
támogatása céljából végrehajtott pozitív 
lépéseket; felkér a felvonulás betiltásában 
okként megjelölt, szélsőséges csoportok 
általi fenyegetések kivizsgálására; 
emlékeztet, hogy a 2010-es 
büszkeségfelvonulás során elkövetett 
erőszak kivizsgálása lassú ütemben halad 
és mindeddig csupán néhány, enyhe ítélet 
született; üdvözli ugyanakkor az ügyészség 
és a bíróságok által a szélsőséges 
szervezetek működésének betiltása 
érdekében tett lépéseket; felkéri az állami 
és városi hatóságokat, hogy kitartóan 
dolgozzanak a tolerancia légkörének 
megteremtésén, mivel Szerbia feltehetően a 
közeljövőben tagjelölt országgá válik;

végrehajtását biztosító további lépések 
megtételére; komoly aggodalommal tölti el 
az arra irányuló politikai akarat hiánya, 
hogy aktívan elősegítsék a tolerancia 
politikáját és az alapvető emberi jogok 
tiszteletben tartását, valamint biztosítsák a 
2011. október 2-ra tervezett 
büszkeségfelvonulás résztvevőinek 
biztonságát, ami megmutatkozott az 
előkészületek során és végül a szervezés
betiltásához vezetett; határozottan elítéli 
egyes politikusok és ortodox papok e 
témában tett lázító és hátrányosan 
megkülönböztető megjegyzéseit; 
emlékezteteti a kormányt, hogy a 
véleménynyilvánítás és az egyesülés 
szabadsága alapvető emberi jog és az EU
alapvető értéke, amelyet minden, európai 
uniós tagságra készülő országnak 
tiszteletben kell tartania; üdvözli az 
ombudsman és az esélyegyenlőségi biztos 
által ezen értékeknek a szerb 
társadalomban történő támogatása céljából 
végrehajtott pozitív lépéseket; felkér a 
felvonulás betiltásában okként megjelölt, 
szélsőséges csoportok általi fenyegetések 
kivizsgálására; emlékeztet, hogy a 2010-es 
büszkeségfelvonulás során elkövetett 
erőszak kivizsgálása lassú ütemben halad 
és mindeddig csupán néhány, enyhe ítélet
született; üdvözli ugyanakkor az ügyészség 
és a bíróságok által a szélsőséges 
szervezetek működésének betiltása 
érdekében tett lépéseket; felkéri az állami 
és városi hatóságokat, hogy kitartóan 
dolgozzanak a tolerancia légkörének 
megteremtésén a homofóbia elleni 
figyelemfelkeltő kampányok segítségével, 
mivel Szerbia feltehetően a közeljövőben 
tagjelölt országgá válik;

Or. en

Módosítás 125
Kristian Vigenin



AM\890151HU.doc 99/135 PE480.653v01-00

HU

Állásfoglalásra irányuló indítvány
19 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

19. felkér a diszkriminációellenes 
jogalkotási keret maradéktalan 
végrehajtását biztosító további lépések 
megtételére; komoly aggodalommal tölti el 
az arra irányuló politikai akarat hiánya, 
hogy aktívan elősegítsék a tolerancia 
politikáját és az alapvető emberi jogok 
tiszteletben tartását, valamint biztosítsák a 
2011. október 2-ra tervezett 
büszkeségfelvonulás résztvevőinek 
biztonságát, ami megmutatkozott az 
előkészületek során és végül a szervezés 
betiltásához vezetett; határozottan elítéli 
egyes politikusok és ortodox papok e 
témában tett lázító és hátrányosan 
megkülönböztető megjegyzéseit; 
emlékezteteti a kormányt, hogy a kifejezés
és az egyesülés szabadsága alapvető 
emberi jog és az EU alapvető értéke, 
amelyet minden, európai uniós tagságra 
készülő országnak tiszteletben kell tartania; 
üdvözli az ombudsman és az 
esélyegyenlőségi biztos által ezen 
értékeknek a szerb társadalomban történő 
támogatása céljából végrehajtott pozitív 
lépéseket; felkér a felvonulás betiltásában 
okként megjelölt, szélsőséges csoportok 
általi fenyegetések kivizsgálására; 
emlékeztet, hogy a 2010-es 
büszkeségfelvonulás során elkövetett 
erőszak kivizsgálása lassú ütemben halad 
és mindeddig csupán néhány, enyhe ítélet 
született; üdvözli ugyanakkor az ügyészség 
és a bíróságok által a szélsőséges 
szervezetek működésének betiltása 
érdekében tett lépéseket; felkéri az állami 
és városi hatóságokat, hogy kitartóan 
dolgozzanak a tolerancia légkörének 
megteremtésén, mivel Szerbia feltehetően 
a közeljövőben tagjelölt országgá válik;

19. felkér a diszkriminációellenes 
jogalkotási keret maradéktalan 
végrehajtását biztosító további lépések 
megtételére; komoly aggodalommal tölti el 
az arra irányuló politikai akarat hiánya, 
hogy aktívan elősegítsék a tolerancia 
politikáját és az alapvető emberi jogok 
tiszteletben tartását, valamint biztosítsák a 
2011. október 2-ra tervezett 
büszkeségfelvonulás résztvevőinek 
biztonságát, ami megmutatkozott az 
előkészületek során és végül a szervezés 
betiltásához vezetett; határozottan elítéli 
egyes politikusok és ortodox papok e 
témában tett lázító és hátrányosan 
megkülönböztető megjegyzéseit; 
emlékezteteti a kormányt, hogy a 
véleménynyilvánítás és az egyesülés 
szabadsága alapvető emberi jog és az EU 
alapvető értéke, amelyet minden, európai 
uniós tagságra készülő országnak 
tiszteletben kell tartania; üdvözli az 
ombudsman és az esélyegyenlőségi biztos 
által ezen értékeknek a szerb 
társadalomban történő támogatása céljából 
végrehajtott pozitív lépéseket; felkér a 
felvonulás betiltásában okként megjelölt, 
szélsőséges csoportok általi fenyegetések 
kivizsgálására; emlékeztet, hogy a 2010-es 
büszkeségfelvonulás során elkövetett 
erőszak kivizsgálása lassú ütemben halad 
és mindeddig csupán néhány, enyhe ítélet 
született; üdvözli ugyanakkor az ügyészség 
és a bíróságok által a szélsőséges 
szervezetek működésének betiltása 
érdekében tett lépéseket; felkéri az állami 
és városi hatóságokat, hogy kitartóan 
dolgozzanak a tolerancia légkörének 
megteremtésén;

Or. en
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Módosítás 126
Jelko Kacin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
19 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

19a. üdvözli a gyermekvédelem terén, 
valamint a gyermekek jogainak fokozott 
tiszteletben tartására és a gyermekjóléti 
rendszer reformjára vonatkozó szilárd 
jogalap és hathatós stratégiák kidolgozása 
terén elért haladást; ugyanakkor 
aggodalmát fejezi ki az elfogadott 
jogszabályok végrehajtásának lassú üteme 
miatt, különös tekintettel a fogyatékkal élő 
gyermekekre – akik közül sokan a 
társadalomból ténylegesen kirekesztve 
élnek –, valamint a gyermekvédelmi 
szolgálatok helyi szintű kialakítására; 
különösen aggasztónak találja a fiatalkori 
erőszak növekedését; e tekintetben 
felszólítja a hatóságokat, hogy 
körültekintően járjanak el a megelőző 
intézkedések végrehajtásban, valamint 
tegyenek meg minden szükséges lépést az 
iskolai erőszak felszámolása érdekében;

Or. en

Módosítás 127
Göran Färm

Állásfoglalásra irányuló indítvány
20 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

20. üdvözli a választási törvény a 
jogalkotásban részt vevő nők arányát 
növelő módosításait; hangsúlyozza 
azonban, hogy a nők továbbra is hátrányos 
megkülönböztetéssel szembesülnek a 

20. üdvözli a választási törvény a 
jogalkotásban részt vevő nők arányát 
növelő módosításait; hangsúlyozza 
azonban, hogy a nők továbbra is hátrányos 
megkülönböztetéssel szembesülnek a 
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munkaerőpiacon és még nincsenek teljes 
mértékben jelen az ország politikai 
életében, beleértve a kormányzati 
pozíciókat; kiemeli, hogy az e helyzet 
javítását szolgáló stratégiák végrehajtása
lassú és sürgeti a hatóságokat, hogy 
fokozzák erre irányuló erőfeszítéseiket; a 
családon belüli erőszak megelőzését és 
jelentését szolgáló hatékonyabb 
erőfeszítésekre kér fel, illetve a családon 
belüli erőszak áldozatainak történő 
segítségnyújtásra; ezzel összefüggésben 
üdvözli az első átmeneti otthon 
megnyitását Dél-Szerbiában;

munkaerőpiacon és a társadalom egyéb 
részein, és még nincsenek teljes mértékben 
jelen az ország politikai életében, beleértve 
a kormányzati pozíciókat; aggodalmát 
fejezi ki amiatt, hogy bár a 
megkülönböztetés elleni fellépés és a 
nemek közötti egyenlőség terén 
jogalkotási és végrehajtási szervek is 
rendelkezésre állnak, a hatályos 
jogszabályok hatékony végrehajtása és az 
adminisztratív kapacitás további erősítése 
még mindig komoly kihívást jelent, ezért 
arra sürgeti a hatóságokat, hogy fokozzák 
erre irányuló erőfeszítéseiket; a családon 
belüli erőszak megelőzését és jelentését 
szolgáló hatékonyabb erőfeszítésekre kér 
fel, illetve a családon belüli erőszak 
áldozatainak történő segítségnyújtásra; 
ezzel összefüggésben üdvözli az első 
átmeneti otthon megnyitását Dél-
Szerbiában;

Or. en

Módosítás 128
Nadezhda Neynsky

Állásfoglalásra irányuló indítvány
20 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

20. üdvözli a választási törvény a 
jogalkotásban részt vevő nők arányát 
növelő módosításait; hangsúlyozza 
azonban, hogy a nők továbbra is 
hátrányos megkülönböztetéssel 
szembesülnek a munkaerőpiacon és még 
nincsenek teljes mértékben jelen az ország 
politikai életében, beleértve a kormányzati 
pozíciókat; kiemeli, hogy az e helyzet 
javítását szolgáló stratégiák végrehajtása 
lassú és sürgeti a hatóságokat, hogy 
fokozzák erre irányuló erőfeszítéseiket; a 
családon belüli erőszak megelőzését és
jelentését szolgáló hatékonyabb 

20. üdvözli a választási törvény a 
jogalkotásban részt vevő nők arányát 
növelő módosításait; felszólítja a 
hatóságokat, hogy mihamarabb hajtsanak 
végre olyan politikákat, amelyek 
csökkentik a nőkkel szembeni 
megkülönböztetést a munkaerőpiacon, 
valamint fokozott részvételre ösztönöznek 
az ország politikai életében, beleértve a 
kormányzati pozíciókat; a családon belüli 
erőszak megelőzését és jelentését szolgáló 
hatékonyabb erőfeszítésekre kér fel, illetve 
a családon belüli erőszak áldozatainak 
történő segítségnyújtásra; ezzel 
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erőfeszítésekre kér fel, illetve a családon 
belüli erőszak áldozatainak történő 
segítségnyújtásra; ezzel összefüggésben 
üdvözli az első átmeneti otthon 
megnyitását Dél-Szerbiában;

összefüggésben üdvözli az első átmeneti 
otthon megnyitását Dél-Szerbiában;

Or. en

Módosítás 129
Andreas Mölzer

Állásfoglalásra irányuló indítvány
21 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

21. hangsúlyozza a roma közösség nehéz 
helyzetét, amely továbbra is szenved a 
munkaerő-piaci hátrányos 
megkülönböztetéstől, illetve a megfelelő 
lakhatáshoz, oktatáshoz és egészségügyi 
ellátáshoz való hozzáférés hiányától;
üdvözli a hatóságok számos 
kezdeményezését, amelyek különösen a 
roma népesség egészségi állapota, 
oktatáshoz való hozzáférése és 
nyilvántartása kérdéseivel foglalkozik; 
azonban aggodalommal tölti el a romák–
köztük gyerekek és idősek – megfelelő 
konzultáció és értesítés, illetve alternatív 
lakhatás biztosítása nélküli 
kényszerkilakoltatása; felszólítja a 
hatóságokat, hogy azonnal vessenek véget 
e gyakorlatnak;

21. üdvözli a hatóságok számos 
kezdeményezését, amelyek különösen a 
roma népesség egészségi állapota, 
oktatáshoz való hozzáférése és 
nyilvántartása kérdéseivel foglalkozik; 
azonban aggodalommal tölti el a romák–
köztük gyerekek és idősek – megfelelő 
konzultáció és értesítés, illetve alternatív 
lakhatás biztosítása nélküli 
kényszerkilakoltatása; 

Or. de

Módosítás 130
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány
21 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

21. hangsúlyozza a roma közösség nehéz 
helyzetét, amely továbbra is szenved a 
munkaerő-piaci hátrányos 
megkülönböztetéstől, illetve a megfelelő 
lakhatáshoz, oktatáshoz és egészségügyi 
ellátáshoz való hozzáférés hiányától; 
üdvözli a hatóságok számos 
kezdeményezését, amelyek különösen a 
roma népesség egészségi állapota, 
oktatáshoz való hozzáférése és 
nyilvántartása kérdéseivel foglalkozik; 
azonban aggodalommal tölti el a romák–
köztük gyerekek és idősek – megfelelő 
konzultáció és értesítés, illetve alternatív 
lakhatás biztosítása nélküli 
kényszerkilakoltatása; felszólítja a 
hatóságokat, hogy azonnal vessenek véget 
e gyakorlatnak;

21. hangsúlyozza a roma közösség nehéz 
helyzetét, amely továbbra is szenved a 
munkaerő-piaci hátrányos 
megkülönböztetéstől, illetve a megfelelő 
lakhatáshoz, oktatáshoz és egészségügyi 
ellátáshoz való hozzáférés hiányától; 
rámutat arra, hogy a szerbiai roma 
közösség azon tagjai, akik a háború 
nyomán elmenekültek Koszovóból, 
különösen nehéz helyzetben vannak;
üdvözli a hatóságok számos 
kezdeményezését, amelyek különösen a 
roma népesség egészségi állapota, 
oktatáshoz való hozzáférése és 
nyilvántartása kérdéseivel foglalkozik; 
azonban aggodalommal tölti el a romák –
köztük gyerekek és idősek – megfelelő 
konzultáció és értesítés, illetve alternatív 
lakhatás biztosítása nélküli 
kényszerkilakoltatása; felszólítja a 
hatóságokat, hogy azonnal vessenek véget 
e gyakorlatnak;

Or. en

Módosítás 131
Andrey Kovatchev, György Schöpflin, Elisabeth Jeggle

Állásfoglalásra irányuló indítvány
21 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

21. hangsúlyozza a roma közösség nehéz 
helyzetét, amely továbbra is szenved a 
munkaerő-piaci hátrányos 
megkülönböztetéstől, illetve a megfelelő 
lakhatáshoz, oktatáshoz és egészségügyi 
ellátáshoz való hozzáférés hiányától; 
üdvözli a hatóságok számos 
kezdeményezését, amelyek különösen a 
roma népesség egészségi állapota, 
oktatáshoz való hozzáférése és 

21. ösztönzi Szerbia további erőfeszítéseit 
a kisebbségvédelem terén; nyomatékosítja, 
hogy javítani kell a kisebbségi nyelvű 
információkhoz és oktatáshoz való 
hozzáférést; hangsúlyozza a roma 
közösség nehéz helyzetét, amely továbbra 
is szenved a munkaerő-piaci hátrányos 
megkülönböztetéstől, illetve a megfelelő 
lakhatáshoz, oktatáshoz és egészségügyi 
ellátáshoz való hozzáférés hiányától; 
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nyilvántartása kérdéseivel foglalkozik; 
azonban aggodalommal tölti el a romák–
köztük gyerekek és idősek – megfelelő 
konzultáció és értesítés, illetve alternatív 
lakhatás biztosítása nélküli 
kényszerkilakoltatása; felszólítja a 
hatóságokat, hogy azonnal vessenek véget 
e gyakorlatnak;

üdvözli a hatóságok számos 
kezdeményezését, amelyek különösen a 
roma népesség egészségi állapota, 
oktatáshoz való hozzáférése és 
nyilvántartása kérdéseivel foglalkozik; 
azonban aggodalommal tölti el a romák –
köztük gyerekek és idősek – megfelelő 
konzultáció és értesítés, illetve alternatív 
lakhatás biztosítása nélküli 
kényszerkilakoltatása; felszólítja a 
hatóságokat, hogy azonnal vessenek véget 
e gyakorlatnak;

Or. en

Módosítás 132
Emine Bozkurt

Állásfoglalásra irányuló indítvány
21 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

21. hangsúlyozza a roma közösség nehéz 
helyzetét, amely továbbra is szenved a 
munkaerő-piaci hátrányos 
megkülönböztetéstől, illetve a megfelelő 
lakhatáshoz, oktatáshoz és egészségügyi 
ellátáshoz való hozzáférés hiányától; 
üdvözli a hatóságok számos 
kezdeményezését, amelyek különösen a 
roma népesség egészségi állapota, 
oktatáshoz való hozzáférése és 
nyilvántartása kérdéseivel foglalkozik; 
azonban aggodalommal tölti el a romák–
köztük gyerekek és idősek – megfelelő 
konzultáció és értesítés, illetve alternatív 
lakhatás biztosítása nélküli 
kényszerkilakoltatása; felszólítja a 
hatóságokat, hogy azonnal vessenek véget 
e gyakorlatnak;

21. hangsúlyozza a roma közösség nehéz 
helyzetét, amely továbbra is szenved a 
munkaerő-piaci hátrányos 
megkülönböztetéstől, illetve a megfelelő 
lakhatáshoz, oktatáshoz és egészségügyi 
ellátáshoz való hozzáférés hiányától; 
üdvözli a hatóságok számos 
kezdeményezését, amelyek különösen a 
roma népesség egészségi állapota, 
oktatáshoz való hozzáférése és 
nyilvántartása kérdéseivel foglalkozik; 
felszólítja a szerb kormányt, hogy 
fogadjon el nemzeti stratégiát, amelynek 
célja a romák társadalmi és gazdasági 
helyzetének javítása 
minimumkövetelményként, a nemzeti 
romaintegrációs stratégiák uniós 
keretrendszerével összhangban; 
aggodalommal tölti el a roma gyermekek 
és különösen a lányok alacsony 
iskolázottsági aránya; felszólítja a szerb 
kormányt annak garantálására, hogy 
minden roma számára biztosítanak 
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személyazonosító okmányokat, mivel ezek 
hiánya meggátolja az alapvető 
állampolgári jogok gyakorlását; elítéli a 
romák – köztük gyerekek és idősek –
megfelelő konzultáció és értesítés, illetve 
alternatív lakhatás biztosítása nélküli 
kényszerkilakoltatását; felszólítja a 
hatóságokat, hogy azonnal vessenek véget 
e gyakorlatnak;

Or. en

Módosítás 133
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Állásfoglalásra irányuló indítvány
21 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

21. hangsúlyozza a roma közösség nehéz 
helyzetét, amely továbbra is szenved a 
munkaerő-piaci hátrányos 
megkülönböztetéstől, illetve a megfelelő 
lakhatáshoz, oktatáshoz és egészségügyi 
ellátáshoz való hozzáférés hiányától; 
üdvözli a hatóságok számos 
kezdeményezését, amelyek különösen a 
roma népesség egészségi állapota, 
oktatáshoz való hozzáférése és 
nyilvántartása kérdéseivel foglalkozik; 
azonban aggodalommal tölti el a romák–
köztük gyerekek és idősek – megfelelő 
konzultáció és értesítés, illetve alternatív 
lakhatás biztosítása nélküli 
kényszerkilakoltatása; felszólítja a 
hatóságokat, hogy azonnal vessenek véget 
e gyakorlatnak;

21. hangsúlyozza a roma közösség nehéz 
helyzetét, amely továbbra is szenved a 
munkaerő-piaci hátrányos 
megkülönböztetéstől, illetve a megfelelő 
lakhatáshoz, oktatáshoz és egészségügyi 
ellátáshoz való hozzáférés hiányától; 
üdvözli a hatóságok számos 
kezdeményezését, amelyek különösen a 
roma népesség egészségi állapota, 
oktatáshoz való hozzáférése és 
nyilvántartása kérdéseivel foglalkozik; 
felhívja a roma közösség képviselőit, hogy 
tevékenyen vegyenek részt e 
folyamatokban, és játsszanak abban 
alapvető szerepet; azonban aggodalommal 
tölti el a romák– köztük gyerekek és idősek 
– megfelelő konzultáció és értesítés, illetve 
alternatív lakhatás biztosítása nélküli 
kényszerkilakoltatása; felszólítja a 
hatóságokat, hogy azonnal vessenek véget 
e gyakorlatnak;

Or. it
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Módosítás 134
Andreas Mölzer

Állásfoglalásra irányuló indítvány
22 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

22. kiemeli a civil társadalmi szervezetek 
fontosságát a nemzetiségek közötti 
viszony javítása és a hatóságok 
tevékenységének ellenőrzése terén; felkéri 
a kormányt és a parlamentet, hogy hozzon 
létre egységes keretrendszert, amely 
megfelelő konzultációt tesz lehetővé a 
szociális politikák kidolgozása során; 
aggodalmát fejezi ki az aktivisták és az 
emberi jogok védelmezői elleni 
fenyegetések miatt, különösen a háborús 
bűnök, a szervezett bűnözés, a leszbikus, 
meleg, biszexuális és transznemű 
személyek jogai és a Koszovóval 
fenntartott kapcsolatok terén 
munkálkodókat illetően, és felszólítja a 
hatóságokat, hogy biztosítsák e 
fenyegetések kivizsgálását és az elkövetők 
bíróság elé állítását;

22. kiemeli a civil társadalmi szervezetek 
jelentőségét a nemzetiségek közötti 
viszony javítása és a hatóságok 
tevékenységének ellenőrzése terén; felkéri 
a kormányt és a parlamentet, hogy hozzon 
létre egységes keretrendszert, amely 
megfelelő konzultációt tesz lehetővé a 
szociális politikák kidolgozása során; 

Or. de

Módosítás 135
László Tőkés

Állásfoglalásra irányuló indítvány
22 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

22. kiemeli a civil társadalmi szervezetek 
fontosságát a nemzetiségek közötti viszony 
javítása és a hatóságok tevékenységének 
ellenőrzése terén; felkéri a kormányt és a 
parlamentet, hogy hozzon létre egységes 
keretrendszert, amely megfelelő 
konzultációt tesz lehetővé a szociális 
politikák kidolgozása során; aggodalmát 

22. kiemeli a civil társadalmi szervezetek 
fontosságát a nemzetiségek közötti viszony 
javítása, a tolerancia elősegítése és a 
hatóságok tevékenységének ellenőrzése 
terén; felkéri a kormányt és a parlamentet, 
hogy hozzon létre egységes keretrendszert 
– és koordinálja annak megvalósítását –, 
amely megfelelő konzultációt tesz lehetővé 
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fejezi ki az aktivisták és az emberi jogok 
védelmezői elleni fenyegetések miatt, 
különösen a háborús bűnök, a szervezett 
bűnözés, a leszbikus, meleg, biszexuális és 
transznemű személyek jogai és a 
Koszovóval fenntartott kapcsolatok terén 
munkálkodókat illetően, és felszólítja a 
hatóságokat, hogy biztosítsák e 
fenyegetések kivizsgálását és az elkövetők 
bíróság elé állítását;

a szociális politikák kidolgozása során; 
aggodalmát fejezi ki az aktivisták, az 
emberi jogok védelmezői, az újságírók és 
a médiaszervezetek elleni fenyegetések 
miatt, különösen a háborús bűnök, a 
szervezett bűnözés, a korrupció, a 
leszbikus, meleg, biszexuális és 
transznemű személyek jogai és a 
Koszovóval fenntartott kapcsolatok terén 
munkálkodókat illetően, és felszólítja a 
hatóságokat, hogy biztosítsák e 
fenyegetések kivizsgálását és az elkövetők 
bíróság elé állítását, megszüntetve a 
büntetlenség jelenlegi magas fokát;

Or. en

Módosítás 136
György Schöpflin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
22 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

22. kiemeli a civil társadalmi szervezetek 
fontosságát a nemzetiségek közötti viszony 
javítása és a hatóságok tevékenységének 
ellenőrzése terén; felkéri a kormányt és a 
parlamentet, hogy hozzon létre egységes 
keretrendszert, amely megfelelő
konzultációt tesz lehetővé a szociális 
politikák kidolgozása során; aggodalmát 
fejezi ki az aktivisták és az emberi jogok 
védelmezői elleni fenyegetések miatt, 
különösen a háborús bűnök, a szervezett 
bűnözés, a leszbikus, meleg, biszexuális és 
transznemű személyek jogai és a 
Koszovóval fenntartott kapcsolatok terén 
munkálkodókat illetően, és felszólítja a 
hatóságokat, hogy biztosítsák e 
fenyegetések kivizsgálását és az elkövetők 
bíróság elé állítását;

22. kiemeli a civil társadalmi szervezetek 
fontosságát a nemzetiségek közötti viszony 
javítása és a hatóságok tevékenységének 
ellenőrzése terén; felkéri a kormányt és a 
parlamentet, hogy hozzon létre egységes 
keretrendszert, amely megfelelő 
konzultációt tesz lehetővé a szociális 
politikák kidolgozása során; arra sürgeti a 
kormányt, hogy végezze el az etnikai 
kisebbségek elleni valamennyi incidens 
teljes körű vizsgálatát; aggodalmát fejezi 
ki az aktivisták és az emberi jogok 
védelmezői elleni fenyegetések miatt, 
különösen a háborús bűnök, a szervezett 
bűnözés, a leszbikus, meleg, biszexuális és 
transznemű személyek jogai és a 
Koszovóval fenntartott kapcsolatok terén 
munkálkodókat illetően, és felszólítja a 
hatóságokat, hogy biztosítsák e 
fenyegetések kivizsgálását és az elkövetők 
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bíróság elé állítását;

Or. en

Módosítás 137
Kinga Gál

Állásfoglalásra irányuló indítvány
22 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

22. kiemeli a civil társadalmi szervezetek 
fontosságát a nemzetiségek közötti viszony 
javítása és a hatóságok tevékenységének 
ellenőrzése terén; felkéri a kormányt és a 
parlamentet, hogy hozzon létre egységes 
keretrendszert, amely megfelelő 
konzultációt tesz lehetővé a szociális 
politikák kidolgozása során; aggodalmát 
fejezi ki az aktivisták és az emberi jogok 
védelmezői elleni fenyegetések miatt, 
különösen a háborús bűnök, a szervezett 
bűnözés, a leszbikus, meleg, biszexuális és 
transznemű személyek jogai és a 
Koszovóval fenntartott kapcsolatok terén 
munkálkodókat illetően, és felszólítja a 
hatóságokat, hogy biztosítsák e 
fenyegetések kivizsgálását és az elkövetők 
bíróság elé állítását;

22. kiemeli a civil társadalmi szervezetek 
fontosságát a nemzetiségek közötti viszony 
javítása és a hatóságok tevékenységének 
ellenőrzése terén; felkéri a kormányt és a 
parlamentet, hogy hozzon létre egységes 
keretrendszert, amely megfelelő 
konzultációt tesz lehetővé a szociális 
politikák kidolgozása során; aggodalmát 
fejezi ki az aktivisták és az emberi jogok 
védelmezői elleni fenyegetések miatt, 
különösen a háborús bűnök, a szervezett 
bűnözés, a leszbikus, meleg, biszexuális és 
transznemű személyek jogai és a 
Koszovóval fenntartott kapcsolatok terén 
munkálkodókat illetően, és felszólítja a 
hatóságokat, hogy biztosítsák e 
fenyegetések kivizsgálását és az elkövetők 
bíróság elé állítását; végezetül arra sürgeti 
a kormányt, hogy végezze el az etnikai 
kisebbségek elleni valamennyi incidens 
teljes körű vizsgálatát;

Or. en

Módosítás 138
Jelko Kacin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
22 a bekezdés (új)
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

22a. támogatását fejezi ki a RECOM 
kezdeményezés iránt (olyan regionális 
bizottság létrehozása, amely az igazságot 
keresi, és ahol el lehet mondani az 
igazságot az egykori Jugoszlávia területén 
elkövetett háborús bűnökről és az emberi 
jogok egyéb súlyos megsértéseiről), annak 
érdekében, hogy még inkább előmozdítsák 
a megbékélés folyamatát szerte a Nyugat-
Balkánon;

Or. en

Módosítás 139
Göran Färm

Állásfoglalásra irányuló indítvány
22 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

22a. hangsúlyozza, hogy Szerbia 
ratifikálta a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) legfontosabb munkajogi 
egyezményeit, valamint az átdolgozott 
Európai Szociális Chartát; felhívja a 
figyelmet arra, hogy a munkaügyi és 
szakszervezeti jogok az alkotmányos 
garanciák ellenére továbbra is 
korlátozottak, ezért felszólítja Szerbiát e 
jogok megszilárdítására; aggodalmát 
fejezi ki amiatt, hogy a szociális párbeszéd 
továbbra is gyenge, a szociális 
partnerekkel folytatott konzultáció pedig 
nem rendszeres; további lépések 
megtételére szólít fel a Gazdasági és 
Szociális Tanács megerősítésére, annak 
biztosítása érdekében, hogy az aktívan 
közreműködhessen a szociális párbeszéd 
elmélyítésében és aktívabb konzultációs 
szerepet tölthessen be a jogalkotásban;

Or. en
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Módosítás 140
Nikolaos Salavrakos

Állásfoglalásra irányuló indítvány
24 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

24. üdvözli Belgrád városi hatóságait, 
amelyek elindították a Belgrád Európa 
kulturális fővárosa 2020 kampányt és 
ösztönzi az ehhez kapcsolódó projekteket, 
amelyek közelebb hozzák Belgrádot és 
Szerbiát az EU kulturális teréhez; felkéri a 
tagállamokat és a Bizottságot, hogy 
támogassák Belgrád pályázatát;

24. megjegyzi, hogy a szerb kultúra az 
európai kulturális örökség szerves részét 
képezi, üdvözli Belgrád városi hatóságait, 
amelyek elindították a Belgrád Európa 
kulturális fővárosa 2020 kampányt és 
ösztönzi az ehhez kapcsolódó projekteket, 
amelyek közelebb hozzák Belgrádot és 
Szerbiát az EU kulturális teréhez, valamint 
előmozdítják a kultúrák közötti 
párbeszédet Európában; felkéri a 
tagállamokat és a Bizottságot, hogy 
támogassák Belgrád pályázatát;

Or. en

Módosítás 141
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány
24 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

24. üdvözli Belgrád városi hatóságait, 
amelyek elindították a Belgrád Európa 
kulturális fővárosa 2020 kampányt és 
ösztönzi az ehhez kapcsolódó projekteket, 
amelyek közelebb hozzák Belgrádot és 
Szerbiát az EU kulturális teréhez; felkéri a 
tagállamokat és a Bizottságot, hogy 
támogassák Belgrád pályázatát;

24. üdvözli Belgrád városi hatóságait, 
amelyek elindították a Belgrád Európa 
kulturális fővárosa 2020 kampányt és 
ösztönzi az ehhez kapcsolódó projekteket, 
amelyek közelebb hozzák Belgrádot és 
Szerbiát az EU kulturális teréhez, különös 
tekintettel a nemzetiségek egymás mellett 
élésére, a multikulturális megértésre és a 
vallások közötti párbeszédre; felkéri a 
tagállamokat és a Bizottságot, hogy 
támogassák Belgrád pályázatát;
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Or. en

Módosítás 142
Maria Eleni Koppa

Állásfoglalásra irányuló indítvány
24 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

24. üdvözli Belgrád városi hatóságait, 
amelyek elindították a Belgrád Európa 
kulturális fővárosa 2020 kampányt és 
ösztönzi az ehhez kapcsolódó projekteket, 
amelyek közelebb hozzák Belgrádot és 
Szerbiát az EU kulturális teréhez; felkéri a 
tagállamokat és a Bizottságot, hogy 
támogassák Belgrád pályázatát;

24. üdvözli Belgrád városi hatóságait, 
amelyek elindították a Belgrád Európa 
kulturális fővárosa 2020 kampányt és 
ösztönzi az ehhez kapcsolódó projekteket, 
amelyek közelebb hozzák Belgrádot és 
Szerbiát az EU kulturális teréhez; felkéri a 
tagállamokat és a Bizottságot, hogy 
támogassák Belgrád pályázatát; e 
tekintetben felszólítja a szerb parlamentet, 
hogy fogadjon el és hajtson végre a 
kulturális tevékenységek szabályozásához 
szükséges egyedi jogszabályokat, valamint 
fogadjon el kulturális fejlesztési stratégiát 
a kultúráról szóló jogszabály hatékonyabb 
végrehajtása érdekében;

Or. en

Módosítás 143
Doris Pack

Állásfoglalásra irányuló indítvány
24 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

24. üdvözli Belgrád városi hatóságait, 
amelyek elindították a Belgrád Európa 
kulturális fővárosa 2020 kampányt és 
ösztönzi az ehhez kapcsolódó projekteket, 
amelyek közelebb hozzák Belgrádot és 
Szerbiát az EU kulturális teréhez; felkéri a 
tagállamokat és a Bizottságot, hogy 
támogassák Belgrád pályázatát;

24. üdvözli Belgrád városi hatóságait, 
amelyek elindították a Belgrád Európa 
kulturális fővárosa 2020 kampányt és 
ösztönzi az ehhez kapcsolódó projekteket, 
amelyek közelebb hozzák Belgrádot és 
Szerbiát az EU kulturális teréhez;
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Or. en

Módosítás 144
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány
25 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

25. megismétli, hogy fontos a régió minden 
országával teljes körű regionális 
együttműködést megvalósítani és üdvözli 
Szerbia aktív részvételét a regionális 
kezdeményezésekben; üdvözli Tadić elnök 
hivatalos látogatását Bosznia-
Hercegovinában és az ország területi 
integritásának és szuverenitásának 
támogatását; továbbá sürgeti a szerb 
hatóságokat, hogy támogassák a Bosznia-
Hercegovinában végrehajtandó, az EU-hoz 
kapcsolódó reformok céljából az ország 
intézményeit megerősítő és korszerűsítő 
reformokat; felkéri mindkét kormányt, 
hogy tartsanak különleges együttes ülést az 
EU-hoz kapcsolódó reformok jobb 
koordinációja érdekében; üdvözli a 
Josipović és Tadić elnökök által 
Horvátország és Szerbia politikai 
kapcsolatainak javítása terén indított 
kezdeményezéseket és elért eredményeket;
üdvözli Szerbia aktív részvételét a 
szarajevói folyamat előmozdításában, és 
hogy november 7-én Szerbia, Bosznia-
Hercegovina, Horvátország és 
Montenegró miniszteri nyilatkozatot írtak 
alá, amelyben vállalják, hogy véget vetnek 
az emberek lakóhelyük elhagyására való 
kényszerítésének és hogy hosszú távú 
megoldást keresnek a menekültek és 
lakóhelyüket elhagyni kényszerült 
személyek számára;

25. megismétli, hogy fontos a régió minden 
országával teljes körű regionális 
együttműködést megvalósítani és üdvözli 
Szerbia aktív részvételét a regionális 
kezdeményezésekben; üdvözli Tadić elnök 
hivatalos látogatását Bosznia-
Hercegovinában és az ország területi 
integritásának és szuverenitásának 
támogatását; felszólítja a szerb kormányt 
annak biztosítására, hogy a Republika 
Srpska hatóságaival fenntartott közvetlen 
kapcsolatai összhangban állnak e 
kinyilvánított támogatással, és nem ássák 
alá Bosznia-Hercegovina területi 
integritását, szuverenitását, hatásköreit, 
valamint az állam intézményeinek 
hatékony működését; továbbá sürgeti a 
szerb hatóságokat, hogy támogassák a 
Bosznia-Hercegovinában végrehajtandó, az 
EU-hoz kapcsolódó reformok céljából az 
ország intézményeit megerősítő és 
korszerűsítő reformokat; felkéri mindkét 
kormányt, hogy tartsanak különleges 
együttes ülést az EU-hoz kapcsolódó 
reformok jobb koordinációja érdekében; 
felszólítja a háborús bűnök államügyészi 
hivatalát, hogy gondolja át egyes bosnyák 
állampolgárok – így például Ejup Ganic 
és Jovan Divjak – ellen háborús bűnök 
elkövetésének vádjával kiadott 
elfogatóparancsokat, amelyek – az ICTY 
és az Interpol szerint – nemcsak hogy 
megalapozatlanok, hanem súlyosan alá is 
ássák a regionális megbékélést; üdvözli a 
Josipović és Tadić elnökök által 
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Horvátország és Szerbia politikai 
kapcsolatainak javítása terén indított 
kezdeményezéseket és elért eredményeket, 
és reméli, hogy a népirtással kapcsolatos 
eljárások, amelyeket a két ország 
egymással szemben indított, nem gátolják 
majd a további előrelépést e területen;

Or. en

Módosítás 145
Maria Eleni Koppa

Állásfoglalásra irányuló indítvány
25 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

25. megismétli, hogy fontos a régió minden 
országával teljes körű regionális 
együttműködést megvalósítani és üdvözli 
Szerbia aktív részvételét a regionális 
kezdeményezésekben; üdvözli Tadić elnök 
hivatalos látogatását Bosznia-
Hercegovinában és az ország területi 
integritásának és szuverenitásának 
támogatását; továbbá sürgeti a szerb 
hatóságokat, hogy támogassák a Bosznia-
Hercegovinában végrehajtandó, az EU-hoz 
kapcsolódó reformok céljából az ország 
intézményeit megerősítő és korszerűsítő 
reformokat; felkéri mindkét kormányt, 
hogy tartsanak különleges együttes ülést az 
EU-hoz kapcsolódó reformok jobb 
koordinációja érdekében; üdvözli a 
Josipović és Tadić elnökök által 
Horvátország és Szerbia politikai 
kapcsolatainak javítása terén indított 
kezdeményezéseket és elért eredményeket; 
üdvözli Szerbia aktív részvételét a 
szarajevói folyamat előmozdításában, és 
hogy november 7-én Szerbia, Bosznia-
Hercegovina, Horvátország és Montenegró 
miniszteri nyilatkozatot írtak alá, amelyben 
vállalják, hogy véget vetnek az emberek 
lakóhelyük elhagyására való 

25. megismétli, hogy fontos a régió minden 
országával teljes körű regionális 
együttműködést megvalósítani és üdvözli 
Szerbia aktív részvételét a regionális 
kezdeményezésekben és a jószomszédi 
kapcsolatokat előmozdító kétoldalú 
találkozókon; üdvözli Tadić elnök 
hivatalos látogatását Bosznia-
Hercegovinában és az ország területi 
integritásának és szuverenitásának 
támogatását; továbbá sürgeti a szerb 
hatóságokat, hogy támogassák a Bosznia-
Hercegovinában végrehajtandó, az EU-hoz 
kapcsolódó reformok céljából az ország 
intézményeit megerősítő és korszerűsítő 
reformokat; felkéri mindkét kormányt, 
hogy tartsanak különleges együttes ülést az 
EU-hoz kapcsolódó reformok jobb 
koordinációja érdekében; üdvözli a 
Josipović és Tadić elnökök által 
Horvátország és Szerbia politikai 
kapcsolatainak javítása terén indított 
kezdeményezéseket és elért eredményeket; 
üdvözli Szerbia aktív részvételét a 
szarajevói folyamat előmozdításában, és 
hogy november 7-én Szerbia, Bosznia-
Hercegovina, Horvátország és Montenegró 
miniszteri nyilatkozatot írtak alá, amelyben 
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kényszerítésének és hogy hosszú távú 
megoldást keresnek a menekültek és 
lakóhelyüket elhagyni kényszerült 
személyek számára;

vállalják, hogy véget vetnek az emberek 
lakóhelyük elhagyására való 
kényszerítésének és hogy hosszú távú 
megoldást keresnek a menekültek és 
lakóhelyüket elhagyni kényszerült 
személyek számára; várakozással tekint a 
regionális adományozói konferencia elé, 
amelyre várhatóan 2012 első felében 
kerül sor, és reméli, hogy valamennyi 
országban számottevő támogatást sikerül 
biztosítani a lakóhelyüket elhagyni 
kényszerült személyek számára, Szerbia 
esetében egyúttal az arányosságról is 
gondoskodva, mivel az országban 
található a lakóhelyüket elhagyni 
kényszerült személyek egyik legnagyobb 
csoportja európai viszonylatban;

Or. en

Módosítás 146
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Állásfoglalásra irányuló indítvány
25 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

25. megismétli, hogy fontos a régió 
minden országával teljes körű regionális 
együttműködést megvalósítani és üdvözli 
Szerbia aktív részvételét a regionális 
kezdeményezésekben; üdvözli Tadić elnök 
hivatalos látogatását Bosznia-
Hercegovinában és az ország területi 
integritásának és szuverenitásának 
támogatását; továbbá sürgeti a szerb 
hatóságokat, hogy támogassák a Bosznia-
Hercegovinában végrehajtandó, az EU-hoz 
kapcsolódó reformok céljából az ország 
intézményeit megerősítő és korszerűsítő 
reformokat; felkéri mindkét kormányt, 
hogy tartsanak különleges együttes ülést az 
EU-hoz kapcsolódó reformok jobb 
koordinációja érdekében; üdvözli a 
Josipović és Tadić elnökök által 

25. megismétli, hogy fontos a Nyugat-
Balkánon teljes körű regionális 
együttműködést megvalósítani és üdvözli 
Szerbia aktív részvételét a regionális 
kezdeményezésekben, valamint a térség 
megbékélésének elősegítésében vállalt 
egyre aktívabb szerepét; üdvözli Tadić 
elnök hivatalos látogatását Bosznia-
Hercegovinában és az ország területi 
integritásának és szuverenitásának 
támogatását; továbbá sürgeti a szerb 
hatóságokat, hogy támogassák a Bosznia-
Hercegovinában végrehajtandó, az EU-hoz 
kapcsolódó reformok céljából az ország 
intézményeit megerősítő és korszerűsítő 
reformokat; felkéri mindkét kormányt, 
hogy tartsanak különleges együttes ülést az 
EU-hoz kapcsolódó reformok jobb 
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Horvátország és Szerbia politikai 
kapcsolatainak javítása terén indított 
kezdeményezéseket és elért eredményeket; 
üdvözli Szerbia aktív részvételét a 
szarajevói folyamat előmozdításában, és 
hogy november 7-én Szerbia, Bosznia-
Hercegovina, Horvátország és Montenegró 
miniszteri nyilatkozatot írtak alá, amelyben 
vállalják, hogy véget vetnek az emberek 
lakóhelyük elhagyására való 
kényszerítésének és hogy hosszú távú 
megoldást keresnek a menekültek és 
lakóhelyüket elhagyni kényszerült 
személyek számára;

koordinációja érdekében; üdvözli a 
Josipović és Tadić elnökök által 
Horvátország és Szerbia politikai 
kapcsolatainak javítása terén indított 
kezdeményezéseket és elért eredményeket; 
üdvözli Szerbia aktív részvételét a 
szarajevói folyamat előmozdításában, és 
hogy november 7-én Szerbia, Bosznia-
Hercegovina, Horvátország és Montenegró 
miniszteri nyilatkozatot írtak alá, amelyben 
vállalják, hogy véget vetnek az emberek 
lakóhelyük elhagyására való 
kényszerítésének és hogy hosszú távú 
megoldást keresnek a menekültek és 
lakóhelyüket elhagyni kényszerült 
személyek számára;

Or. en

Módosítás 147
Eduard Kukan

Állásfoglalásra irányuló indítvány
25 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

25. megismétli, hogy fontos a régió minden 
országával teljes körű regionális 
együttműködést megvalósítani és üdvözli 
Szerbia aktív részvételét a regionális 
kezdeményezésekben; üdvözli Tadić elnök 
hivatalos látogatását Bosznia-
Hercegovinában és az ország területi 
integritásának és szuverenitásának 
támogatását; továbbá sürgeti a szerb 
hatóságokat, hogy támogassák a Bosznia-
Hercegovinában végrehajtandó, az EU-hoz 
kapcsolódó reformok céljából az ország 
intézményeit megerősítő és korszerűsítő 
reformokat; felkéri mindkét kormányt, 
hogy tartsanak különleges együttes ülést
az EU-hoz kapcsolódó reformok jobb 
koordinációja érdekében; üdvözli a 
Josipović és Tadić elnökök által 
Horvátország és Szerbia politikai 

25. megismétli, hogy fontos a régió minden 
országával teljes körű regionális 
együttműködést megvalósítani és üdvözli 
Szerbia aktív részvételét a regionális 
kezdeményezésekben; üdvözli Tadić elnök 
hivatalos látogatását Bosznia-
Hercegovinában és az ország területi 
integritásának és szuverenitásának 
támogatását; továbbá sürgeti a szerb 
hatóságokat, hogy támogassák a Bosznia-
Hercegovinában végrehajtandó, az EU-hoz 
kapcsolódó reformok céljából az ország 
intézményeit megerősítő és korszerűsítő 
reformokat; felkéri mindkét államot, hogy 
erősítsék meg együttműködésüket az EU-
hoz kapcsolódó reformok jobb 
koordinációja érdekében; üdvözli a 
Josipović és Tadić elnökök által 
Horvátország és Szerbia politikai 
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kapcsolatainak javítása terén indított 
kezdeményezéseket és elért eredményeket; 
üdvözli Szerbia aktív részvételét a 
szarajevói folyamat előmozdításában, és 
hogy november 7-én Szerbia, Bosznia-
Hercegovina, Horvátország és Montenegró 
miniszteri nyilatkozatot írtak alá, amelyben 
vállalják, hogy véget vetnek az emberek 
lakóhelyük elhagyására való 
kényszerítésének és hogy hosszú távú 
megoldást keresnek a menekültek és 
lakóhelyüket elhagyni kényszerült 
személyek számára;

kapcsolatainak javítása terén indított 
kezdeményezéseket és elért eredményeket; 
üdvözli Szerbia aktív részvételét a 
szarajevói folyamat előmozdításában, és 
hogy november 7-én Szerbia, Bosznia-
Hercegovina, Horvátország és Montenegró 
miniszteri nyilatkozatot írtak alá, amelyben 
vállalják, hogy véget vetnek az emberek 
lakóhelyük elhagyására való 
kényszerítésének és hogy hosszú távú 
megoldást keresnek a menekültek és 
lakóhelyüket elhagyni kényszerült 
személyek számára;

Or. en

Módosítás 148
Emine Bozkurt

Állásfoglalásra irányuló indítvány
25 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

25. megismétli, hogy fontos a régió minden 
országával teljes körű regionális 
együttműködést megvalósítani és üdvözli 
Szerbia aktív részvételét a regionális 
kezdeményezésekben; üdvözli Tadić elnök 
hivatalos látogatását Bosznia-
Hercegovinában és az ország területi 
integritásának és szuverenitásának 
támogatását; továbbá sürgeti a szerb 
hatóságokat, hogy támogassák a Bosznia-
Hercegovinában végrehajtandó, az EU-hoz 
kapcsolódó reformok céljából az ország 
intézményeit megerősítő és korszerűsítő 
reformokat; felkéri mindkét kormányt, 
hogy tartsanak különleges együttes ülést az 
EU-hoz kapcsolódó reformok jobb 
koordinációja érdekében; üdvözli a 
Josipović és Tadić elnökök által 
Horvátország és Szerbia politikai 
kapcsolatainak javítása terén indított 
kezdeményezéseket és elért eredményeket; 
üdvözli Szerbia aktív részvételét a 

25. megismétli, hogy fontos a régió minden 
országával teljes körű regionális 
együttműködést megvalósítani és üdvözli 
Szerbia aktív részvételét a regionális 
kezdeményezésekben; üdvözli Tadić elnök 
hivatalos látogatását Bosznia-
Hercegovinában és az ország területi 
integritásának és szuverenitásának 
támogatását; továbbá sürgeti a szerb 
hatóságokat, hogy tanúsítsanak
konstruktív hozzáállást a Bosznia-
Hercegovinában végrehajtandó 
reformokkal szemben; felkéri mindkét 
kormányt, hogy tartsanak különleges 
együttes ülést az EU-hoz kapcsolódó 
reformok jobb koordinációja érdekében; 
üdvözli a Josipović és Tadić elnökök által 
Horvátország és Szerbia politikai 
kapcsolatainak javítása terén indított 
kezdeményezéseket és elért eredményeket; 
üdvözli Szerbia aktív részvételét a 
szarajevói folyamat előmozdításában, és 
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szarajevói folyamat előmozdításában, és 
hogy november 7-én Szerbia, Bosznia-
Hercegovina, Horvátország és Montenegró 
miniszteri nyilatkozatot írtak alá, amelyben 
vállalják, hogy véget vetnek az emberek 
lakóhelyük elhagyására való 
kényszerítésének és hogy hosszú távú 
megoldást keresnek a menekültek és 
lakóhelyüket elhagyni kényszerült 
személyek számára;

hogy november 7-én Szerbia, Bosznia-
Hercegovina, Horvátország és Montenegró 
miniszteri nyilatkozatot írtak alá, amelyben 
vállalják, hogy véget vetnek az emberek 
lakóhelyük elhagyására való 
kényszerítésének és hogy hosszú távú 
megoldást keresnek a menekültek és 
lakóhelyüket elhagyni kényszerült 
személyek számára;

Or. en

Módosítás 149
Ivo Vajgl

Állásfoglalásra irányuló indítvány
25 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

25. megismétli, hogy fontos a régió minden 
országával teljes körű regionális 
együttműködést megvalósítani és üdvözli 
Szerbia aktív részvételét a regionális 
kezdeményezésekben; üdvözli Tadić elnök 
hivatalos látogatását Bosznia-
Hercegovinában és az ország területi 
integritásának és szuverenitásának 
támogatását; továbbá sürgeti a szerb 
hatóságokat, hogy támogassák a Bosznia-
Hercegovinában végrehajtandó, az EU-hoz 
kapcsolódó reformok céljából az ország 
intézményeit megerősítő és korszerűsítő 
reformokat; felkéri mindkét kormányt, 
hogy tartsanak különleges együttes ülést az 
EU-hoz kapcsolódó reformok jobb 
koordinációja érdekében; üdvözli a 
Josipović és Tadić elnökök által 
Horvátország és Szerbia politikai 
kapcsolatainak javítása terén indított 
kezdeményezéseket és elért eredményeket; 
üdvözli Szerbia aktív részvételét a 
szarajevói folyamat előmozdításában, és 
hogy november 7-én Szerbia, Bosznia-
Hercegovina, Horvátország és Montenegró 

25. megismétli, hogy fontos a régió minden 
országával teljes körű regionális 
együttműködést megvalósítani és üdvözli 
Szerbia aktív részvételét a regionális 
kezdeményezésekben; üdvözli Tadić elnök 
hivatalos látogatását Bosznia-
Hercegovinában és az ország területi 
integritásának és szuverenitásának 
támogatását; továbbá sürgeti a szerb 
hatóságokat, hogy támogassák a Bosznia-
Hercegovinában végrehajtandó, az EU-hoz 
kapcsolódó reformok céljából az ország 
intézményeit megerősítő és korszerűsítő 
reformokat; felkéri mindkét kormányt, 
hogy tartsanak különleges együttes ülést az 
EU-hoz kapcsolódó reformok jobb 
koordinációja érdekében; üdvözli a 
Josipović és Tadić elnökök által 
Horvátország és Szerbia politikai 
kapcsolatainak javítása terén indított 
kezdeményezéseket és elért eredményeket; 
megismétli, hogy az ilyen pozitív kétoldalú 
kapcsolatok jó alapot szolgáltatnak a 
függőben lévő határkérdések 
rendezéséhez; emlékeztet arra, hogy a 
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miniszteri nyilatkozatot írtak alá, amelyben 
vállalják, hogy véget vetnek az emberek 
lakóhelyük elhagyására való 
kényszerítésének és hogy hosszú távú 
megoldást keresnek a menekültek és 
lakóhelyüket elhagyni kényszerült 
személyek számára;

térség országai közül Szerbiában a 
legnagyobb az otthonukat elhagyni 
kényszerült személyek száma; üdvözli 
aktív részvételét a szarajevói folyamat 
előmozdításában, és hogy november 7-én 
Szerbia, Bosznia-Hercegovina, 
Horvátország és Montenegró miniszteri 
nyilatkozatot írtak alá, amelyben vállalják, 
hogy véget vetnek az emberek lakóhelyük 
elhagyására való kényszerítésének és hogy 
hosszú távú megoldást keresnek a 
menekültek és lakóhelyüket elhagyni 
kényszerült személyek számára; arra 
ösztönzi a szerb hatóságokat, hogy
folytassanak szoros együttműködést a volt 
jugoszláv tagköztársaságokkal és egyéb 
szomszédos országokkal, a jogutódlás 
összes fennálló problémájának megoldása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 150
Evgeni Kirilov

Állásfoglalásra irányuló indítvány
25 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

25. megismétli, hogy fontos a régió minden 
országával teljes körű regionális 
együttműködést megvalósítani és üdvözli 
Szerbia aktív részvételét a regionális 
kezdeményezésekben; üdvözli Tadić elnök 
hivatalos látogatását Bosznia-
Hercegovinában és az ország területi 
integritásának és szuverenitásának 
támogatását; továbbá sürgeti a szerb 
hatóságokat, hogy támogassák a Bosznia-
Hercegovinában végrehajtandó, az EU-hoz 
kapcsolódó reformok céljából az ország 
intézményeit megerősítő és korszerűsítő 
reformokat; felkéri mindkét kormányt, 
hogy tartsanak különleges együttes ülést az 
EU-hoz kapcsolódó reformok jobb 

25. megismétli, hogy fontos a régió minden 
országával teljes körű regionális 
együttműködést megvalósítani és üdvözli 
Szerbia aktív részvételét a regionális 
kezdeményezésekben; üdvözli Tadić elnök 
hivatalos látogatását Bosznia-
Hercegovinában és az ország területi 
integritásának és szuverenitásának 
támogatását; továbbá sürgeti a szerb 
hatóságokat, hogy támogassák a Bosznia-
Hercegovinában végrehajtandó, az EU-hoz 
kapcsolódó reformok céljából az ország 
intézményeit megerősítő és korszerűsítő 
reformokat; felkéri mindkét kormányt, 
hogy tartsanak különleges együttes ülést az 
EU-hoz kapcsolódó reformok jobb 
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koordinációja érdekében; üdvözli a 
Josipović és Tadić elnökök által 
Horvátország és Szerbia politikai 
kapcsolatainak javítása terén indított 
kezdeményezéseket és elért eredményeket; 
üdvözli Szerbia aktív részvételét a 
szarajevói folyamat előmozdításában, és 
hogy november 7-én Szerbia, Bosznia-
Hercegovina, Horvátország és Montenegró 
miniszteri nyilatkozatot írtak alá, amelyben 
vállalják, hogy véget vetnek az emberek 
lakóhelyük elhagyására való 
kényszerítésének és hogy hosszú távú 
megoldást keresnek a menekültek és 
lakóhelyüket elhagyni kényszerült 
személyek számára;

koordinációja érdekében; üdvözli a 
Josipović és Tadić elnökök által 
Horvátország és Szerbia politikai 
kapcsolatainak javítása terén indított 
kezdeményezéseket és elért eredményeket; 
üdvözli Szerbia aktív részvételét a 
szarajevói folyamat előmozdításában, és 
hogy november 7-én Szerbia, Bosznia-
Hercegovina, Horvátország és Montenegró 
miniszteri nyilatkozatot írtak alá, amelyben 
vállalják, hogy véget vetnek az emberek 
lakóhelyük elhagyására való 
kényszerítésének és hogy hosszú távú 
megoldást keresnek a menekültek és 
lakóhelyüket elhagyni kényszerült 
személyek számára; ösztönzi a szomszédos 
uniós tagállamokkal, azaz Bulgáriával és 
Magyarországgal folytatott határokon 
átnyúló együttműködést, többek között a 
dunai régióra vonatkozó uniós stratégia 
keretében;

Or. en

Módosítás 151
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány
25 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

25a. üdvözli Szerbia aktív közreműködését 
a szarajevói folyamat előmozdításában, 
valamint azt, hogy 2011. november 7-én 
Bosznia-Hercegovina, Horvátország és 
Montenegró mellett Szerbia is aláírta a 
lakóhelyek kényszerű elhagyásának 
felszámolásáról, valamint a menekültek és 
a lakóhelyüket elhagyni kényszerült 
személyek számára tartós megoldások 
kidolgozásáról szóló miniszteri 
nyilatkozatot, és izgatottan várja a 
fennmaradó szükségletekkel foglalkozó 
regionális többéves programot, amelyet a 
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2012 elejére tervezett adományozói 
konferencián ismertetnek majd;

Or. en

Módosítás 152
Eduard Kukan

Állásfoglalásra irányuló indítvány
26 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

26. üdvözli a Montenegró és Szerbia 
kapcsolatában bekövetkezett javulást; 
szorosabb együttműködésre szólít fel 
kormányaik között az EU-val kapcsolatos 
reformok tekintetében és különösen a 
jogállamiság és a szervezett bűnözés elleni 
harc terén fennálló problémák közös 
megoldására tett erőfeszítések tekintetében;

26. üdvözli a Montenegró és Szerbia 
kapcsolatában bekövetkezett javulást; 
szorosabb együttműködésre szólít fel 
kormányaik között az EU-val kapcsolatos 
reformok tekintetében és különösen a 
jogállamiság és a szervezett bűnözés elleni 
harc terén fennálló problémák közös 
megoldására tett erőfeszítések tekintetében;
mindkét kormányzatot arra ösztönzi, hogy 
fokozzák a fennmaradó határkérdések 
rendezésére irányuló erőfeszítéseiket;

Or. en

Módosítás 153
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány
26 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

26a. üdvözli a Szerbia és Macedónia által 
az állampolgárok szabad mozgásának 
kérdésében elért megállapodást, azon 
megállapodásokon túlmenően, amelyeket 
Szerbia a korábbiakban már aláírt 
Montenegróval és Bosznia-
Hercegovinával, és reméli, hogy e 
megállapodásokat – amelyek javítják a 
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kétoldalú kapcsolatokat és fokozzák az 
érintett személyek lehetőségeit – a térség 
valamennyi országára ki lehet majd 
terjeszteni;

Or. en

Módosítás 154
György Schöpflin, Kinga Gál

Állásfoglalásra irányuló indítvány
26 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

26a. hangsúlyozza a Történelmi 
Megbékélés Bizottsága által végzett 
tevékenységek fontosságát, és megismétli, 
hogy a folyamatos párbeszéd jobb 
kapcsolatokat eredményezhet; 
ugyanakkor sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy a történelmi levéltár nagyobb része –
és különösen az egykori titkosrendőrség, 
az UDBA dokumentumai – továbbra sem 
hozzáférhetőek; továbbra is sürgeti az 
1944–1945 közötti időszakban elkövetett 
mészárlások teljes körű és alapos 
kivizsgálását;

Or. en

Módosítás 155
György Schöpflin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
27 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

27. felkéri a hatóságokat, hogy 
népszerűsítsék a viszonylag sikeres
Vajdaság példáját Szerbia kevésbé fejlett
régióiban felkéri a hatóságokat, hogy két 
évvel a Vajdaság statútumának elfogadását 

27. felkéri a hatóságokat, hogy 
népszerűsítsék Vajdaság példáját Szerbia 
más régióiban; felkéri a hatóságokat, hogy 
két évvel a Vajdaság statútumának 
elfogadását követően haladéktalanul 
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követően haladéktalanul fogadja el a 
tartomány finanszírozásáról szóló 
kapcsolódó törvényt;

fogadják el a tartomány finanszírozásáról 
szóló kapcsolódó törvényt;

Or. en

Módosítás 156
Kinga Gál

Állásfoglalásra irányuló indítvány
27 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

27. felkéri a hatóságokat, hogy 
népszerűsítsék a viszonylag sikeres
Vajdaság példáját Szerbia kevésbé fejlett 
régióiban felkéri a hatóságokat, hogy két 
évvel a Vajdaság statútumának elfogadását 
követően haladéktalanul fogadja el a 
tartomány finanszírozásáról szóló 
kapcsolódó törvényt;

27. felkéri a hatóságokat, hogy 
népszerűsítsék Vajdaság Autonóm 
Tartományt, és két évvel a Vajdaság 
statútumának elfogadását követően 
haladéktalanul fogadják el a tartomány 
finanszírozásáról szóló kapcsolódó 
törvényt;

Or. en

Módosítás 157
László Tőkés

Állásfoglalásra irányuló indítvány
27 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

27a. azt ajánlja, hogy az európai 
forrásokat tegyék közvetlenül 
hozzáférhetővé a nemzeti kisebbségi 
tanácsok és a civil társadalmi szervezetek 
számára Szerbiában, az ország 
reformfolyamatához nyújtott uniós 
támogatás összefüggésében;

Or. en
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Módosítás 158
Andrey Kovatchev, Tunne Kelam

Állásfoglalásra irányuló indítvány
27 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

27a. arra ösztönzi a hatóságokat, hogy 
kezdeményezzenek további lépéseket és 
nyissák meg a határ menti régiókat a 
szomszédos országok előtt, a gazdasági 
elszigeteltség leküzdése, valamint a 
kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok 
elősegítése érdekében; hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy a helyi gazdasági 
fejlődés javítása érdekében a ribarci-
oltomantsi határátkelőnél terminált kell 
megnyitni a kereskedelmi forgalmat 
bonyolító tehergépjárművek részére;

Or. en

Módosítás 159
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
28 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

28. kiemeli, hogy Szerbia további szociális 
és gazdasági fejlődéséhez, valamint a –
különösen a fiatalok körében –
nagymértékű munkanélküliség 
csökkentéséhez elengedhetetlenül fontos a 
magas színvonalú oktatás; felkéri a 
hatóságokat, hogy aktívan népszerűsítsék 
az oktatás értékét a fiatalok körében, 
valamint nagyobb mértékben ruházzanak 
be a felsőoktatásba;·

28. kiemeli, hogy Szerbia további szociális 
és gazdasági fejlődéséhez, valamint a –
különösen a fiatalok körében –
nagymértékű munkanélküliség 
csökkentéséhez elengedhetetlenül fontos a 
magas színvonalú oktatás; felkéri a 
hatóságokat, hogy aktívan népszerűsítsék 
az oktatás értékét a fiatalok körében, 
valamint nagyobb mértékben ruházzanak 
be a felsőoktatásba; hangsúlyozza, hogy a 
tudományos munkaerő toborzása 
tekintetében is hasonló állami befektetési 
rendszerre van szükség, mivel a cél a 
fiatal tuósok körében a munkanélküliség 
arányának csökkentése és a hatékonyabb
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állami szektor;   

Or. el

Módosítás 160
László Tőkés

Állásfoglalásra irányuló indítvány
29 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

29. nagyobb erőfeszítésekre szólít fel a 
kisebbségi nyelveken folyó oktatás 
lehetővé tétele, különösen pedig a 
szükséges tankönyvek biztosítása terén; e 
célból üdvözli a bujanovaci kétnyelvű 
egyetemi kar megnyitását, amely albán és 
szerb származású diákokat is fogad;

29. nagyobb erőfeszítésekre szólít fel az 
etnikai és kulturális identitás 
megőrzéséhez szükséges, a kisebbségi 
nyelveken folyó oktatás szövetségi és 
tartományi szintű biztosítása érdekében; e 
jogot alkotmányos úton már garantálják, 
valamint a nemzeti kisebbségek jogainak 
és szabadságainak védelméről szóló 2002. 
évi szövetségi törvényben is, és az 
összhangban áll a nemzeti kisebbségek 
védelméről szóló keretegyezményben 
foglalt iránymutatásokkal; emellett 
felszólít különösen a szükséges tankönyvek 
biztosítására; e célból üdvözli a bujanovaci 
kétnyelvű egyetemi kar megnyitását, amely 
albán és szerb származású diákokat is 
fogad;

Or. en

Módosítás 161
Kinga Gál

Állásfoglalásra irányuló indítvány
29 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

29. nagyobb erőfeszítésekre szólít fel a 
kisebbségi nyelveken folyó oktatás 
lehetővé tétele, különösen pedig a 
szükséges tankönyvek biztosítása terén; e 

29. nagyobb erőfeszítésekre szólít fel a 
kisebbségi nyelveken folyó minőségi 
oktatás lehetővé tétele, különösen pedig a 
szükséges tankönyvek saját 
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célból üdvözli a bujanovaci kétnyelvű 
egyetemi kar megnyitását, amely albán és 
szerb származású diákokat is fogad;

anyanyelvükön történő biztosítása terén; 
arra ösztönöz, hogy a kisebbségi és a 
többségi lakosság sajátítsa el egymás 
nyelvét kölcsönös képzések keretében, 
egymás jobb megértése érdekében; e 
célból üdvözli a bujanovaci kétnyelvű 
egyetemi kar megnyitását, amely albán és 
szerb származású diákokat is fogad;

Or. en

Módosítás 162
György Schöpflin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
29 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

29. nagyobb erőfeszítésekre szólít fel a 
kisebbségi nyelveken folyó oktatás 
lehetővé tétele, különösen pedig a 
szükséges tankönyvek biztosítása terén; e 
célból üdvözli a bujanovaci kétnyelvű 
egyetemi kar megnyitását, amely albán és 
szerb származású diákokat is fogad;

29. nagyobb erőfeszítésekre szólít fel a 
kisebbségi nyelveken folyó oktatás 
lehetővé tétele, különösen pedig a 
szükséges tankönyvek saját 
anyanyelvükön történő biztosítása terén; e 
célból üdvözli a bujanovaci kétnyelvű 
egyetemi kar megnyitását, amely albán és 
szerb származású diákokat is fogad;

Or. en

Módosítás 163
Emine Bozkurt

Állásfoglalásra irányuló indítvány
29 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

29. nagyobb erőfeszítésekre szólít fel a 
kisebbségi nyelveken folyó oktatás 
lehetővé tétele, különösen pedig a 
szükséges tankönyvek biztosítása terén; e 
célból üdvözli a bujanovaci kétnyelvű 
egyetemi kar megnyitását, amely albán és 

29. nagyobb erőfeszítésekre szólít fel a 
kisebbségi nyelveken folyó oktatás 
lehetővé tétele, különösen pedig a 
szükséges tankönyvek biztosítása terén; e 
célból üdvözli a bujanovaci kétnyelvű 
egyetemi kar megnyitását, amely albán és 
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szerb származású diákokat is fogad; szerb származású diákokat is fogad;
felszólítja a szerb kormányt, hogy 
rendezze a szandzsáki Novi Pazar 
Nemzetközi Egyetem akkreditációjának 
kérdését, és hangsúlyozza, hogy fontos 
lenne garantálni az Akkreditációs és 
Minőségbiztosítási Bizottság 
függetlenségét és pártatlanságát;

Or. en

Módosítás 164
Andrey Kovatchev, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam

Állásfoglalásra irányuló indítvány
29 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

29. nagyobb erőfeszítésekre szólít fel a 
kisebbségi nyelveken folyó oktatás 
lehetővé tétele, különösen pedig a 
szükséges tankönyvek biztosítása terén; e 
célból üdvözli a bujanovaci kétnyelvű 
egyetemi kar megnyitását, amely albán és 
szerb származású diákokat is fogad;

29. nagyobb erőfeszítésekre szólít fel a 
kisebbségi nyelveken folyó oktatás 
lehetővé tétele, különösen pedig a 
szükséges tankönyvek biztosítása terén; e 
célból üdvözli a bujanovaci kétnyelvű 
egyetemi kar megnyitását, amely albán és 
szerb származású diákokat is fogad; arra 
ösztönzi Szerbiát, hogy ezt a modellt más 
olyan kisebbségekre irányuló 
szakpolitikákban is kövesse, amelyek 
esetében továbbra is korlátozott 
hozzáférés tapasztalható az anyanyelvi 
oktatáshoz és oktatási anyagokhoz;

Or. en

Módosítás 165
Kristian Vigenin, Evgeni Kirilov

Állásfoglalásra irányuló indítvány
29 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

29. nagyobb erőfeszítésekre szólít fel a 29. nagyobb erőfeszítésekre szólít fel a 
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kisebbségi nyelveken folyó oktatás 
lehetővé tétele, különösen pedig a 
szükséges tankönyvek biztosítása terén; e 
célból üdvözli a bujanovaci kétnyelvű 
egyetemi kar megnyitását, amely albán és 
szerb származású diákokat is fogad;

kisebbségi nyelveken folyó oktatás 
lehetővé tétele, különösen pedig a 
szükséges tankönyvek biztosítása terén; e 
célból üdvözli a bujanovaci kétnyelvű 
egyetemi kar megnyitását, amely albán és 
szerb származású diákokat is fogad;
hangsúlyozza a Bosilegrad és 
Dimitrovgrad területén működő bolgár 
kulturális központok jelentőségét, amelyek 
tevékenységeikkel hozzájárulnak a bolgár 
kisebbség kulturális hagyományainak
megőrzéséhez;

Or. en

Módosítás 166
Nadezhda Neynsky

Állásfoglalásra irányuló indítvány
29 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

29. nagyobb erőfeszítésekre szólít fel a 
kisebbségi nyelveken folyó oktatás 
lehetővé tétele, különösen pedig a 
szükséges tankönyvek biztosítása terén; e 
célból üdvözli a bujanovaci kétnyelvű 
egyetemi kar megnyitását, amely albán és 
szerb származású diákokat is fogad;

29. nagyobb erőfeszítésekre szólít fel a 
kisebbségi nyelveken folyó oktatás 
lehetővé tétele, különösen pedig a 
szükséges tankönyvek biztosítása terén; e 
célból üdvözli a bujanovaci kétnyelvű 
egyetemi kar megnyitását, amely albán és 
szerb származású diákokat is fogad;
hangsúlyozza azon iskolák fontosságát, 
ahol a bolgár nemzetiségűek bolgár 
nyelvet is tanulhatnak;

Or. en

Módosítás 167
Nikolaos Chountis

Állásfoglalásra irányuló indítvány
30 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

30. üdvözli a kormány tevékenységét, mely 
javította Szerbia pénzügyi és 
makroökonómiai helyzetét; üdvözli az 
IMF-fel megkötött előzetes megállapodást 
a készenléti hitelről, amely javítja a 
befektetőknek az ország gazdasági 
stabilitásába vetett bizalmát; hangsúlyozza 
azonban, hogy a globális pénzügyi és 
gazdasági válság negatív hatással van a 
társadalomra, különösen a 
legkiszolgáltatottabb csoportokra, és 
felkéri a hatóságokat, tegyenek meg 
mindent az e csoportokat érő negatív 
hatások minimalizálására;

30. hangsúlyozza, hogy a globális pénzügyi 
és gazdasági válság negatív hatással van a 
társadalomra, különösen a 
legkiszolgáltatottabb csoportokra, és 
felkéri a hatóságokat, tegyenek meg 
mindent az e csoportokat érő negatív 
hatások minimalizálására; kéri a kormányt, 
hogy dolgozza ki a munkanélküliség 
leküzdéséhez, a munkanélküliek 
védelméhez és a munkavállalók 
tisztességes megélhetéséhez 
elengedhetetlenül szükséges társadalmi és 
gazdaságpolitikát az országban;  

Or. el

Módosítás 168
Takis Hadjigeorgiou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
30 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

30. üdvözli a kormány tevékenységét, mely 
javította Szerbia pénzügyi és 
makroökonómiai helyzetét; üdvözli az 
IMF-fel megkötött előzetes megállapodást 
a készenléti hitelről, amely javítja a 
befektetőknek az ország gazdasági 
stabilitásába vetett bizalmát; hangsúlyozza 
azonban, hogy a globális pénzügyi és 
gazdasági válság negatív hatással van a 
társadalomra, különösen a 
legkiszolgáltatottabb csoportokra, és
felkéri a hatóságokat, tegyenek meg 
mindent az e csoportokat érő negatív 
hatások minimalizálására;

30. tudomásul veszi a kormány 
tevékenységét, mely Szerbia pénzügyi és 
makroökonómiai helyzetének javítására 
irányul; hangsúlyozza azonban, hogy a 
globális pénzügyi és gazdasági válság 
negatív hatással van a társadalomra, 
különösen a kiszolgáltatott csoportokra; 
ezért felkéri a hatóságokat, tegyenek meg 
mindent a negatív hatások – a szegénység, 
munkanélküliség, társadalmi kirekesztés –
minimalizálására, egyúttal pedig kezeljék 
és számolják fel azok kiváltó okait;

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
30 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

30. üdvözli a kormány tevékenységét, mely 
javította Szerbia pénzügyi és 
makroökonómiai helyzetét; üdvözli az 
IMF-fel megkötött előzetes megállapodást 
a készenléti hitelről, amely javítja a 
befektetőknek az ország gazdasági 
stabilitásába vetett bizalmát; hangsúlyozza 
azonban, hogy a globális pénzügyi és 
gazdasági válság negatív hatással van a 
társadalomra, különösen a 
legkiszolgáltatottabb csoportokra, és 
felkéri a hatóságokat, tegyenek meg 
mindent az e csoportokat érő negatív 
hatások minimalizálására;

30. üdvözli a működőképes piacgazdaság 
kialakításának irányába tett fontos 
lépéseket, valamint a kormány 
tevékenységét, mely javította Szerbia 
pénzügyi és makroökonómiai helyzetét; 
üdvözli az IMF-fel megkötött előzetes 
megállapodást a készenléti hitelről, amely 
javítja a befektetőknek az ország gazdasági 
stabilitásába vetett bizalmát; hangsúlyozza 
azonban, hogy Szerbiának strukturális 
reformokat kell végrehajtania annak 
érdekében, hogy javítsa gazdaságának 
termelési kapacitását; emlékeztet arra, 
hogy a globális pénzügyi és gazdasági 
válság negatív hatással van a társadalomra, 
különösen a legkiszolgáltatottabb 
csoportokra, és felkéri a hatóságokat, 
tegyenek meg mindent az e csoportokat érő 
negatív hatások minimalizálására;

Or. en

Módosítás 170
Maria Eleni Koppa

Állásfoglalásra irányuló indítvány
30 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

30. üdvözli a kormány tevékenységét, mely 
javította Szerbia pénzügyi és 
makroökonómiai helyzetét; üdvözli az 
IMF-fel megkötött előzetes megállapodást 
a készenléti hitelről, amely javítja a 
befektetőknek az ország gazdasági 

30. üdvözli a kormány tevékenységét, mely 
javította Szerbia pénzügyi és 
makroökonómiai helyzetét; ugyanakkor 
megjegyzi, hogy tovább kell csökkenteni a 
költségvetési hiányt (2012-re 
prognosztizált 4,25 százalék); üdvözli az 
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stabilitásába vetett bizalmát; hangsúlyozza 
azonban, hogy a globális pénzügyi és 
gazdasági válság negatív hatással van a 
társadalomra, különösen a 
legkiszolgáltatottabb csoportokra, és 
felkéri a hatóságokat, tegyenek meg 
mindent az e csoportokat érő negatív 
hatások minimalizálására;

IMF-fel megkötött előzetes megállapodást 
a készenléti hitelről, amely javítja a 
befektetőknek az ország gazdasági 
stabilitásába vetett bizalmát; hangsúlyozza 
azonban, hogy a globális pénzügyi és 
gazdasági válság negatív hatással van a 
társadalomra, különösen a 
legkiszolgáltatottabb csoportokra, és 
felkéri a hatóságokat, tegyenek meg 
mindent az e csoportokat érő negatív 
hatások minimalizálására;

Or. en

Módosítás 171
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Állásfoglalásra irányuló indítvány
30 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

30. üdvözli a kormány tevékenységét, mely 
javította Szerbia pénzügyi és 
makroökonómiai helyzetét; üdvözli az 
IMF-fel megkötött előzetes megállapodást 
a készenléti hitelről, amely javítja a 
befektetőknek az ország gazdasági 
stabilitásába vetett bizalmát; hangsúlyozza 
azonban, hogy a globális pénzügyi és 
gazdasági válság negatív hatással van a 
társadalomra, különösen a 
legkiszolgáltatottabb csoportokra, és 
felkéri a hatóságokat, tegyenek meg 
mindent az e csoportokat érő negatív 
hatások minimalizálására;

30. üdvözli a kormány tevékenységét, mely 
javította Szerbia pénzügyi és 
makroökonómiai helyzetét; üdvözli az 
IMF-fel megkötött előzetes megállapodást 
a készenléti hitelről, amely javítja a 
befektetőknek az ország gazdasági 
stabilitásába vetett bizalmát; hangsúlyozza 
azonban, hogy a globális pénzügyi és 
gazdasági válság negatív hatással van a 
társadalomra, különösen a 
legkiszolgáltatottabb csoportokra, és 
felkéri a hatóságokat, tegyenek meg 
mindent az e csoportokat érő negatív 
hatások minimalizálására; emellett sürgeti 
a szerb hatóságokat arra is, hogy az 
államháztartás konszolidációja érdekében 
szigorúan ellenőrizzék az állami 
kiadásokat;

Or. it
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Módosítás 172
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Állásfoglalásra irányuló indítvány
30 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

30a. felkéri a szerb kormányt, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket a 
szomszédos régiók kis- és 
középvállalkozásaival való együttműködés 
fokozása érdekében; hangsúlyozza, hogy 
ez a szemlélet elengedhetetlen a szerb 
gazdaság közösségi kereskedelmi 
rendszerben való eredményesebb 
részvétele szempontjából;

Or. it

Módosítás 173
Takis Hadjigeorgiou

Állásfoglalásra irányuló indítvány
31 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

31. hangsúlyozza, hogy valódi 
jogállamiságnak kell létrejönnie az 
országban a külföldi beruházások vonzása 
és a nyílt piac felé való gyorsabb 
gazdasági átmenet céljából a feltételek 
javítása érdekében; ezért emlékeztet, hogy 
a monopóliumok megléte súlyosan 
hátráltatja ezt az átmenetet és felkéri a 
kormányt, folytassa ezek felszámolását 
célzó intézkedéseit; hasonlóképpen
nagyobb erőfeszítésekre szólít fel a kis- és 
közepes vállalkozások létrehozásának 
megkönnyítésére a kkv-k alapításához 
szükséges adminisztratív eljárások 
egyszerűsítése és időtartamának 
csökkentése révén;

31. hangsúlyozza, hogy valódi 
jogállamiságnak kell létrejönnie az 
országban a gazdaság teljesítményének 
javítása és megerősítése érdekében, és
nagyobb erőfeszítésekre szólít fel a kis- és 
közepes vállalkozások létrehozásának 
megkönnyítésére; hasonlóképpen 
hangsúlyozza, hogy a munkaügyi és
szakszervezeti jogok jogi keretét 
összhangba kell hozni az ILO-
egyezményekkel, annak érdekében, hogy 
fokozzák a munkavállalók egyéni és 
kollektív jogait, valamint előmozdítsák a 
kollektív szerződéseket;

Or. en
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Módosítás 174
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Monica Luisa Macovei

Állásfoglalásra irányuló indítvány
31 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

31. hangsúlyozza, hogy valódi 
jogállamiságnak kell létrejönnie az 
országban a külföldi beruházások vonzása 
és a nyílt piac felé való gyorsabb gazdasági 
átmenet céljából a feltételek javítása 
érdekében; ezért emlékeztet, hogy a 
monopóliumok megléte súlyosan 
hátráltatja ezt az átmenetet és felkéri a 
kormányt, folytassa ezek felszámolását 
célzó intézkedéseit; hasonlóképpen 
nagyobb erőfeszítésekre szólít fel a kis- és 
közepes vállalkozások létrehozásának 
megkönnyítésére a kkv-k alapításához 
szükséges adminisztratív eljárások 
egyszerűsítése és időtartamának 
csökkentése révén;

31. hangsúlyozza, hogy valódi 
jogállamiságnak kell létrejönnie az 
országban a külföldi beruházások vonzása,
a nyílt piac felé való gyorsabb gazdasági 
átmenet céljából a feltételek javítása és a 
kedvezőbb üzleti környezet kialakítása 
érdekében; ezért emlékeztet, hogy a 
monopóliumok megléte súlyosan 
hátráltatja ezt az átmenetet és felkéri a 
kormányt, folytassa ezek felszámolását 
célzó intézkedéseit; hangsúlyozza a 
bürokratikus akadályok felszámolásának, 
a verseny fokozásának és a magánszféra 
szerepének fontosságát; hasonlóképpen 
nagyobb erőfeszítésekre szólít fel a kis- és 
közepes vállalkozások létrehozásának 
megkönnyítésére a kkv-k alapításához 
szükséges adminisztratív eljárások 
egyszerűsítése és időtartamának 
csökkentése révén, valamint a 
munkaerőpiac merevségének 
mérséklésére;

Or. en

Módosítás 175
Nadezhda Neynsky

Állásfoglalásra irányuló indítvány
31 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

31. hangsúlyozza, hogy valódi 
jogállamiságnak kell létrejönnie az 
országban a külföldi beruházások vonzása 

31. hangsúlyozza, hogy valódi 
jogállamiságnak kell létrejönnie az 
országban a külföldi beruházások vonzása 
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és a nyílt piac felé való gyorsabb gazdasági 
átmenet céljából a feltételek javítása 
érdekében; ezért emlékeztet, hogy a 
monopóliumok megléte súlyosan 
hátráltatja ezt az átmenetet és felkéri a 
kormányt, folytassa ezek felszámolását 
célzó intézkedéseit; hasonlóképpen
nagyobb erőfeszítésekre szólít fel a kis- és 
közepes vállalkozások létrehozásának
megkönnyítésére a kkv-k alapításához 
szükséges adminisztratív eljárások 
egyszerűsítése és időtartamának 
csökkentése révén;

és a nyílt piac felé való gyorsabb gazdasági 
átmenet céljából a feltételek javítása 
érdekében; ezért emlékeztet, hogy a 
monopóliumok megléte súlyosan 
hátráltatja ezt az átmenetet és felkéri a 
kormányt, folytassa ezek felszámolását 
célzó intézkedéseit; dicséretesnek tartja a 
kormány arra irányuló erőfeszítéseit, hogy 
dinamikusan fejlődő kkv-ágazatot hozzon 
létre a vonatkozó jogszabályok elfogadása 
és végrehajtása, valamint a kkv-kat 
támogató igazgatási szervek létrehozása 
révén; ugyanakkor nagyobb
erőfeszítésekre szólít fel a kkv-k 
elterjedésének megkönnyítésére oly 
módon, hogy csökkentik az adminisztratív
terheket és növelik a finanszírozáshoz 
való hozzáférést; arra sürgeti a kormányt, 
hogy a kkv-k olyan 
fogalommeghatározását alkalmazza, 
amely teljes mértékben összhangban áll az 
uniós ajánlásokkal;

Or. en

Módosítás 176
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány
32 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

32. üdvözli, hogy Szerbia a 
környezetvédelem terén jelentősen 
előrehaladt jogszabályainak a közösségi 
vívmányokhoz igazításában; további 
komoly erőfeszítésekre szólít fel e téren, 
különösen a jogszabályok végrehajtása 
tekintetében, elsősorban a vízminőséget és 
a hulladék elhelyezését illetően;

32. üdvözli, hogy Szerbia a 
környezetvédelem terén jelentősen 
előrehaladt jogszabályainak a közösségi 
vívmányokhoz igazításában; további 
komoly erőfeszítésekre szólít fel e téren, 
különösen a jogszabályok végrehajtása 
tekintetében; arra sürgeti a hatóságokat,
hogy fokozzák erőfeszítéseiket elsősorban 
a vízminőséget és a hulladék elhelyezését 
illetően; arra ösztönzi Szerbiát, hogy 
fogadjon el olyan éghajlatváltozási 
célokat, amelyek összhangban állnak az 
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Európai Unióéval;

Or. en

Módosítás 177
Maria Eleni Koppa

Állásfoglalásra irányuló indítvány
32 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

32a. üdvözli az EU és Szerbia között 
létrejött megállapodást, amely létrehozza 
Szerbia részéről az uniós válságkezelési 
műveletekben való részvétel keretét, és 
dicsérettel illeti az országot, amiért 
hajlandóságot mutat két uniós KBVP-
műveletben – nevezetesen az EUTM és az 
EU NAVFOR szomáliai műveleteiben –
való részvételre;

Or. en

Módosítás 178
Andrey Kovatchev, György Schöpflin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
33 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

33. további erőfeszítésekre szólít fel egy 
fenntartható szerbiai tömegközlekedési 
hálózat létrehozása céljából, különösen a 
vasúthálózat javítása és a belvízi 
közlekedés, illetve a közúti infrastruktúra 
javítása és egyben az X. közlekedési 
folyosó gyors befejezése céljából; 
hangsúlyozza a szomszédos országok 
hálózataihoz való kapcsolódás javításának 
fontosságát a polgárok utazásának és 
mobilitásának megkönnyítésére;

33. további erőfeszítésekre szólít fel egy 
fenntartható szerbiai tömegközlekedési 
hálózat létrehozása céljából, különösen a 
vasúthálózat javítása és a belvízi 
közlekedés (VII. folyosó), illetve a közúti 
infrastruktúra javítása és egyben az X. 
közlekedési folyosó gyors befejezése 
céljából; hangsúlyozza a szomszédos 
országok hálózataihoz való kapcsolódás 
javításának fontosságát a polgárok 
utazásának és mobilitásának 
megkönnyítésére;
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Or. en


