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Pakeitimas 1
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 nurodomoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 18 d. 
Tarybos sprendimą 2008/213/EB dėl 
Europos partnerystės su Serbija principų, 
prioritetų ir sąlygų, panaikinantį Sprendimą
2006/56/EB,

– atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 18 d. 
Tarybos sprendimą 2008/213/EB dėl 
Europos partnerystės su Serbija, įskaitant 
Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 
10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos 
rezoliucijoje Nr. 1244, principų, prioritetų 
ir sąlygų ir panaikinantį Sprendimą
2006/56/EB1,

Or. en

Pakeitimas 2
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Septinta a nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 20 d. 
Tarybos sprendimą Nr. 2011/361/BUSP 
dėl Europos Sąjungos ir Serbijos 
Respublikos susitarimo, kuriuo 
nustatomos Serbijos Respublikos 
dalyvavimo Europos Sąjungos krizių 
valdymo operacijose bendrosios sąlygos, 
pasirašymo ir sudarymo;

Or. en

Pakeitimas 3
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A konstatuojamoji dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

A. kadangi pirmininkaujančios šalies 
išvadose, parengtose po 2003 m. birželio 
19–20 d. Europos Vadovų Tarybos 
susitikimo Salonikuose, Vakarų Balkanų 
šalims pažadėta, kad, kai jos atitiks 
nustatytus kriterijus, prisijungs prie 
Europos Sąjungos, ir šis pažadas pakartotas 
atnaujintame konsensuse dėl plėtros, kurį 
2006 m. gruodžio 14–15 d. Europos 
Vadovų Taryba patvirtino, taip pat 2010 m. 
spalio 25 d. Tarybos išvadose,

A. kadangi pirmininkaujančios šalies 
išvadose, parengtose po 2003 m. birželio 
19–20 d. Europos Vadovų Tarybos 
susitikimo Salonikuose, Vakarų Balkanų 
šalims aiškiai pažadėta, kad, kai jos atitiks 
nustatytus kriterijus, prisijungs prie 
Europos Sąjungos, ir šis pažadas pakartotas 
atnaujintame konsensuse dėl plėtros, kurį 
2006 m. gruodžio 14–15 d. Europos 
Vadovų Taryba patvirtino, taip pat 2010 m. 
spalio 25 d. Tarybos išvadose ir per 
2010 m. birželio 2 d. vykusį ES ir Vakarų 
Balkanų ministrų posėdį,

Or. en

Pakeitimas 4
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

A a. kadangi, kaip pripažįstama ir 
2011 m. gruodžio 9 d. vykusios Europos 
Vadovų Tarybos išvadose, Serbija padarė 
didelę pažangą siekdama atitikti politinius 
kriterijus, kuriuos nustatė Kopenhagoje 
susitikusi Europos Vadovų Taryba, taip 
pat siekdama laikytis stabilizacijos ir 
asociacijos proceso reikalavimų; kadangi 
areštavus paskutinius du bėglius Serbija 
užtikrino tinkamo bendradarbiavimo su 
Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu 
buvusiajai Jugoslavijai (TBTBJ) lygį; 
kadangi, atsižvelgdama į šią pažangą, 
Komisija rekomendavo Tarybai suteikti 
Serbijai šalies kandidatės statusą,

Or. en
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Pakeitimas 5
Pino Arlacchi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

A a. kadangi savo 2011 m. spalio 12 d. 
nuomonėje dėl Serbijos prašymo dėl 
narystės ES Komisija rekomendavo 
Europos Vadovų Tarybai suteikti Serbijai 
ES šalies kandidatės statusą;

Or. en

Pakeitimas 6
Eduard Kukan

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

A a. kadangi konstruktyvūs regioninio 
bendradarbiavimo metodai ir geri 
kaimyniniai santykiai – tai pagrindiniai 
stabilizacijos ir asociacijos proceso 
elementai;

Or. en

Pakeitimas 7
Eduard Kukan

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

A b. kadangi Serbija gali tapti svarbiu 
veikėju, užtikrinančiu regiono saugumą ir 
stabilumą;
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Or. en

Pakeitimas 8
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

A b. kadangi stojimo procese dvišaliai 
klausimai neturėtų būti kliūtis ir neturėtų 
būti naudojami siekiant stabdyti šį 
procesą, bet turėtų būti kuo anksčiau 
sprendžiami konstruktyviai, atsižvelgiant į 
bendrus ES interesus ir vertybes,

Or. en

Pakeitimas 9
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. džiaugiasi Serbijos pažanga, pasiekta 
įgyvendinant šią reformą; atkreipia dėmesį 
į tai, kad Taryba atidėjo sprendimą dėl 
Komisijos rekomendacijos suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą; ragina Europos 
Vadovų Tarybą kitame susitikime, 
vyksiančiame kovo mėn., suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą, jei Serbijos 
institucijos atitiks sąlygas, nustatytas 
2011 m. gruodžio mėn. aukščiausio lygio 
susitikime; ragina Serbijos valdžios 
institucijas šį laikotarpį aktyviai
panaudoti dialogui su Priština siekiant 
visiškai įgyvendinti pasiektus susitarimus 
ir numatyti priemones, kurios sudarytų 
Kosovui galimybę visapusiškai dalyvauti 
regionų bendradarbiavime, įskaitant 

1. džiaugiasi Serbijos pažanga, pasiekta 
įgyvendinant šią reformą, ir apgailestauja 
dėl to, kad Taryba atidėjo sprendimą dėl 
Komisijos rekomendacijos suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą; pažymi, kad šis 
sprendimas sukėlė pagrįstą didelės 
viešosios nuomonės dalies nusivylimą, o 
tai gali daryti neigiamą poveikį šalies 
proeuropietiškoms jėgoms, taigi viso 
regiono stabilumui; ragina Europos 
Vadovų Tarybą kitame susitikime, 
vyksiančiame kovo mėn., suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą, jei Serbijos 
institucijos atitiks sąlygas, nustatytas 
2011 m. gruodžio mėn. aukščiausio lygio 
susitikime; primena, kad laikantis šių 
sąlygų reikia aktyviai vesti ES remiamą 
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prekybos srityje; mano, kad tuo atveju, jei 
bus įvykdytas svarbiausias prioritetas, 
nurodytas Komisijos nuomonėje, ir toliau 
bus vykdomas reformų procesas, derybos 
dėl stojimo su Serbija turėtų būti 
pradedamos kiek įmanoma greičiau ir 
šitaip parodoma, kad ES įsipareigojusi 
prisidėti prie šalies siekio, susijusio su 
naryste ES; primena, kad tolesnė Serbijos 
integracijos į Europą pažanga priklauso 
nuo pažangos siekiant užtikrinti 
Kopenhagos kriterijus ir ypač nuo teisinės 
valstybės principo taikymo, pagarbos 
žmogaus teisėms ir rinkos ekonomikos 
veikimo gerinimo; džiaugiasi 
Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo 
pažanga ir ratifikavimu ir ragina likusias 
ES valstybes nares nedelsiant užbaigti 
ratifikavimo procedūras;

dialogą su Priština, sąžiningai įgyvendinti 
pasiektus susitarimus šiais klausimais, 
susitarimą dėl įtraukiojo regionų
bendradarbiavimo, taip pat aktyviai 
bendradarbiauti vykdant EULEX ir
KFOR įgaliojimus;

Or. en

Pakeitimas 10
Pino Arlacchi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. džiaugiasi Serbijos pažanga, pasiekta 
įgyvendinant šią reformą; atkreipia dėmesį 
į tai, kad Taryba atidėjo sprendimą dėl 
Komisijos rekomendacijos suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą; ragina Europos 
Vadovų Tarybą kitame susitikime, 
vyksiančiame kovo mėn., suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą, jei Serbijos 
institucijos atitiks sąlygas, nustatytas 
2011 m. gruodžio mėn. aukščiausio lygio 
susitikime; ragina Serbijos valdžios 
institucijas šį laikotarpį aktyviai panaudoti 
dialogui su Priština siekiant visiškai 
įgyvendinti pasiektus susitarimus ir 
numatyti priemones, kurios sudarytų 
Kosovui galimybę visapusiškai dalyvauti 

1. džiaugiasi Serbijos pažanga, pasiekta 
įgyvendinant šią reformą; apgailestauja 
dėl to, kad Taryba atidėjo sprendimą dėl 
Komisijos rekomendacijos suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą; pažymi, kad 
Tarybos sprendimas nesuteikti Serbijai 
šalies kandidatės statuso šalyje sukėlė 
politinę krizę, ir ragina Europos Vadovų 
Tarybą kitame susitikime, vyksiančiame 
kovo mėn., suteikti Serbijai šalies 
kandidatės statusą; ragina Serbijos valdžios 
institucijas šį laikotarpį panaudoti
tolesniam aktyviam dialogui su Priština 
siekiant visiškai įgyvendinti pasiektus 
susitarimus ir numatyti priemones, kurios 
sudarytų Kosovui galimybę visapusiškai 
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regionų bendradarbiavime, įskaitant 
prekybos srityje; mano, kad tuo atveju, jei 
bus įvykdytas svarbiausias prioritetas, 
nurodytas Komisijos nuomonėje, ir toliau 
bus vykdomas reformų procesas, derybos 
dėl stojimo su Serbija turėtų būti 
pradedamos kiek įmanoma greičiau ir 
šitaip parodoma, kad ES įsipareigojusi 
prisidėti prie šalies siekio, susijusio su 
naryste ES; primena, kad tolesnė Serbijos 
integracijos į Europą pažanga priklauso 
nuo pažangos siekiant užtikrinti 
Kopenhagos kriterijus ir ypač nuo teisinės 
valstybės principo taikymo, pagarbos 
žmogaus teisėms ir rinkos ekonomikos 
veikimo gerinimo; džiaugiasi Stabilizacijos 
ir asociacijos susitarimo pažanga ir
ratifikavimu ir ragina likusias ES valstybes 
nares nedelsiant užbaigti ratifikavimo 
procedūras;

dalyvauti regionų bendradarbiavime, 
įskaitant prekybos srityje; labai vertina 
esamos vyriausybės nuolatines pastangas 
siekiant narystės ES; mano, kad tuo 
atveju, jei bus įvykdytas svarbiausias 
prioritetas, nurodytas Komisijos 
nuomonėje, ir toliau bus vykdomas 
reformų procesas, derybos dėl stojimo su 
Serbija turėtų būti pradedamos kiek 
įmanoma greičiau ir šitaip parodoma, kad 
ES įsipareigojusi prisidėti prie šalies 
siekio, susijusio su naryste ES; primena, 
kad tolesnė Serbijos integracijos į Europą 
pažanga priklauso nuo pažangos siekiant 
užtikrinti Kopenhagos kriterijus ir ypač 
nuo teisinės valstybės principo taikymo, 
pagarbos žmogaus teisėms ir rinkos 
ekonomikos veikimo gerinimo; džiaugiasi
pažanga, padaryta ratifikuojant
Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą, ir 
ragina likusias ES valstybes nares 
nedelsiant užbaigti ratifikavimo 
procedūras;

Or. en

Pakeitimas 11
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. džiaugiasi Serbijos pažanga, pasiekta
įgyvendinant šią reformą; atkreipia dėmesį 
į tai, kad Taryba atidėjo sprendimą dėl 
Komisijos rekomendacijos suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą; ragina Europos 
Vadovų Tarybą kitame susitikime, 
vyksiančiame kovo mėn., suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą, jei Serbijos 
institucijos atitiks sąlygas, nustatytas 
2011 m. gruodžio mėn. aukščiausio lygio 
susitikime; ragina Serbijos valdžios 
institucijas šį laikotarpį aktyviai panaudoti 

1. džiaugiasi Serbijos žmonių pastangomis 
ir atkreipia dėmesį į pažangą, pasiektą
įgyvendinant šią reformą; džiaugiasi, kad 
Taryba atidėjo sprendimą dėl Komisijos 
rekomendacijos suteikti Serbijai šalies 
kandidatės statusą; tikisi, kad Serbijos 
valdžios institucijos imsis visų priemonių, 
reikalingų siekiant atitikti sąlygas, 
nustatytas 2011 m. gruodžio mėn. 
aukščiausio lygio susitikime; ragina 
Serbijos valdžios institucijas šį laikotarpį 
aktyviai panaudoti dialogui su Priština 
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dialogui su Priština siekiant visiškai 
įgyvendinti pasiektus susitarimus ir 
numatyti priemones, kurios sudarytų 
Kosovui galimybę visapusiškai dalyvauti 
regionų bendradarbiavime, įskaitant 
prekybos srityje; mano, kad tuo atveju, jei 
bus įvykdytas svarbiausias prioritetas, 
nurodytas Komisijos nuomonėje, ir toliau 
bus vykdomas reformų procesas, derybos 
dėl stojimo su Serbija turėtų būti 
pradedamos kiek įmanoma greičiau ir 
šitaip parodoma, kad ES įsipareigojusi 
prisidėti prie šalies siekio, susijusio su 
naryste ES; primena, kad tolesnė Serbijos 
integracijos į Europą pažanga priklauso 
nuo pažangos siekiant užtikrinti 
Kopenhagos kriterijus ir ypač nuo teisinės 
valstybės principo taikymo, pagarbos 
žmogaus teisėms ir rinkos ekonomikos 
veikimo gerinimo; džiaugiasi 
Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo 
pažanga ir ratifikavimu ir ragina likusias 
ES valstybes nares nedelsiant užbaigti 
ratifikavimo procedūras;

siekiant visiškai įgyvendinti pasiektus 
susitarimus ir numatyti priemones, kurios 
sudarytų Kosovui galimybę visapusiškai 
dalyvauti regionų bendradarbiavime, 
įskaitant prekybos srityje; vis dėlto mano, 
kad būtų per anksti pradėti derybas su 
Serbija, ir ragina gerai apsvarstyti ES 
įsipareigojimus dėl būsimo šalies stojimo į 
Europos Sąjungą; primena, kad tolesnė 
Serbijos integracijos į Europą pažanga 
priklauso nuo pažangos siekiant užtikrinti 
Kopenhagos kriterijus ir ypač nuo teisinės 
valstybės principo taikymo, pagarbos 
žmogaus teisėms ir rinkos ekonomikos 
veikimo gerinimo; atkreipia dėmesį į 
pažangą, padarytą ratifikuojant 
Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą;

Or. it

Pakeitimas 12
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. džiaugiasi Serbijos pažanga, pasiekta 
įgyvendinant šią reformą; atkreipia dėmesį 
į tai, kad Taryba atidėjo sprendimą dėl 
Komisijos rekomendacijos suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą; ragina Europos 
Vadovų Tarybą kitame susitikime, 
vyksiančiame kovo mėn., suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą, jei Serbijos 
institucijos atitiks sąlygas, nustatytas 
2011 m. gruodžio mėn. aukščiausio lygio 
susitikime; ragina Serbijos valdžios 

1. džiaugiasi Serbijos pažanga, pasiekta 
įgyvendinant šią reformą; atkreipia dėmesį 
į tai, kad Taryba iki 2012 m. vasario mėn.
atidėjo sprendimą dėl Komisijos 
rekomendacijos suteikti Serbijai šalies 
kandidatės statusą; ragina Europos Vadovų 
Tarybą kitame susitikime, vyksiančiame 
kovo mėn., suteikti Serbijai šalies 
kandidatės statusą, jei Serbijos institucijos 
atitiks sąlygas, nustatytas 2011 m. gruodžio 
mėn. aukščiausio lygio susitikime; ragina 
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institucijas šį laikotarpį aktyviai panaudoti 
dialogui su Priština siekiant visiškai 
įgyvendinti pasiektus susitarimus ir 
numatyti priemones, kurios sudarytų 
Kosovui galimybę visapusiškai dalyvauti
regionų bendradarbiavime, įskaitant 
prekybos srityje; mano, kad tuo atveju, jei 
bus įvykdytas svarbiausias prioritetas, 
nurodytas Komisijos nuomonėje, ir toliau 
bus vykdomas reformų procesas, derybos 
dėl stojimo su Serbija turėtų būti 
pradedamos kiek įmanoma greičiau ir 
šitaip parodoma, kad ES įsipareigojusi 
prisidėti prie šalies siekio, susijusio su 
naryste ES; primena, kad tolesnė Serbijos 
integracijos į Europą pažanga priklauso 
nuo pažangos siekiant užtikrinti 
Kopenhagos kriterijus ir ypač nuo teisinės 
valstybės principo taikymo, pagarbos 
žmogaus teisėms ir rinkos ekonomikos 
veikimo gerinimo; džiaugiasi Stabilizacijos 
ir asociacijos susitarimo pažanga ir 
ratifikavimu ir ragina likusias ES 
valstybes nares nedelsiant užbaigti 
ratifikavimo procedūras;

Serbijos valdžios institucijas šį laikotarpį 
panaudoti aktyviam dialogui su Priština 
siekiant visiškai įgyvendinti pasiektus 
susitarimus ir numatyti priemones
įtraukiajam regionų bendradarbiavimui, 
įskaitant prekybos srityje; mano, kad tuo 
atveju, jei bus įvykdytas svarbiausias 
prioritetas, nurodytas Komisijos 
nuomonėje, ir toliau bus vykdomas 
reformų procesas, derybos dėl stojimo su 
Serbija turėtų būti pradedamos kiek 
įmanoma greičiau ir šitaip parodoma, kad 
ES įsipareigojusi prisidėti prie šalies 
siekio, susijusio su naryste ES; pritaria 
tam, kad Serbija padarė didelę pažangą 
siekdama atitikti politinius Kopenhagos 
kriterijus, ir primena, kad tolesnė Serbijos 
integracijos į Europą pažanga priklauso 
nuo tolesnės pažangos šioje srityje, ypač 
nuo teisinės valstybės principo taikymo, 
pagarbos žmogaus teisėms, nuoseklaus 
priimtų teisės aktų dėl nacionalinių 
mažumų apsaugos visoje šalies teritorijoje
ir atsižvelgiant į visas nacionalines 
mažumas įgyvendinimo ir rinkos 
ekonomikos veikimo gerinimo; džiaugiasi
pažanga, padaryta ratifikuojant
Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą;

Or. en

Pakeitimas 13
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. džiaugiasi Serbijos pažanga, pasiekta 
įgyvendinant šią reformą; atkreipia dėmesį 
į tai, kad Taryba atidėjo sprendimą dėl 
Komisijos rekomendacijos suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą; ragina Europos 
Vadovų Tarybą kitame susitikime, 
vyksiančiame kovo mėn., suteikti Serbijai 

1. džiaugiasi Serbijos pažanga, pasiekta 
įgyvendinant šią reformą; atkreipia dėmesį 
į tai, kad Taryba atidėjo sprendimą dėl 
Komisijos rekomendacijos suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą; ragina Europos 
Vadovų Tarybą kitame susitikime, 
vyksiančiame kovo mėn., suteikti Serbijai 
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šalies kandidatės statusą, jei Serbijos 
institucijos atitiks sąlygas, nustatytas 
2011 m. gruodžio mėn. aukščiausio lygio 
susitikime; ragina Serbijos valdžios 
institucijas šį laikotarpį aktyviai panaudoti 
dialogui su Priština siekiant visiškai 
įgyvendinti pasiektus susitarimus ir 
numatyti priemones, kurios sudarytų 
Kosovui galimybę visapusiškai dalyvauti 
regionų bendradarbiavime, įskaitant 
prekybos srityje; mano, kad tuo atveju, jei 
bus įvykdytas svarbiausias prioritetas, 
nurodytas Komisijos nuomonėje, ir toliau 
bus vykdomas reformų procesas, derybos 
dėl stojimo su Serbija turėtų būti 
pradedamos kiek įmanoma greičiau ir 
šitaip parodoma, kad ES įsipareigojusi 
prisidėti prie šalies siekio, susijusio su 
naryste ES; primena, kad tolesnė Serbijos 
integracijos į Europą pažanga priklauso 
nuo pažangos siekiant užtikrinti 
Kopenhagos kriterijus ir ypač nuo teisinės 
valstybės principo taikymo, pagarbos 
žmogaus teisėms ir rinkos ekonomikos 
veikimo gerinimo; džiaugiasi Stabilizacijos 
ir asociacijos susitarimo pažanga ir 
ratifikavimu ir ragina likusias ES valstybes 
nares nedelsiant užbaigti ratifikavimo 
procedūras;

šalies kandidatės statusą, jei Serbijos 
institucijos atitiks sąlygas, nustatytas 
2011 m. gruodžio mėn. aukščiausio lygio 
susitikime; ragina Serbijos valdžios 
institucijas šį laikotarpį panaudoti aktyviam
dialogui su Priština siekiant visiškai 
įgyvendinti pasiektus susitarimus ir 
numatyti priemones, kurios sudarytų 
Kosovui galimybę visapusiškai dalyvauti 
regionų bendradarbiavime, įskaitant 
prekybos srityje, taip pat su regioninėmis 
ir tarptautinėmis organizacijomis; mano, 
kad tuo atveju, jei bus įvykdytas 
svarbiausias prioritetas, nurodytas 
Komisijos nuomonėje, ir toliau bus 
vykdomas reformų procesas, derybos dėl 
stojimo su Serbija turėtų būti pradedamos 
kiek įmanoma greičiau ir šitaip parodoma, 
kad ES įsipareigojusi prisidėti prie šalies 
siekio, susijusio su naryste ES; primena, 
kad tolesnė Serbijos integracijos į Europą 
pažanga priklauso nuo pažangos siekiant 
užtikrinti Kopenhagos kriterijus ir ypač 
nuo teisinės valstybės principo taikymo, 
pagarbos žmogaus teisėms, gerų 
kaimyninių santykių ir regionų 
bendradarbiavimo plėtojimo, įskaitant 
taikų dvišalių klausimų sprendimą, ir 
rinkos ekonomikos veikimo gerinimo;
džiaugiasi pažanga, padaryta ratifikuojant
Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą, ir 
ragina likusias ES valstybes nares 
nedelsiant užbaigti ratifikavimo 
procedūras;

Or. en

Pakeitimas 14
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. džiaugiasi Serbijos pažanga, pasiekta 1. džiaugiasi Serbijos pažanga, pasiekta 
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įgyvendinant šią reformą; atkreipia dėmesį 
į tai, kad Taryba atidėjo sprendimą dėl 
Komisijos rekomendacijos suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą; ragina Europos 
Vadovų Tarybą kitame susitikime, 
vyksiančiame kovo mėn., suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą, jei Serbijos 
institucijos atitiks sąlygas, nustatytas 
2011 m. gruodžio mėn. aukščiausio lygio 
susitikime; ragina Serbijos valdžios 
institucijas šį laikotarpį aktyviai panaudoti 
dialogui su Priština siekiant visiškai 
įgyvendinti pasiektus susitarimus ir 
numatyti priemones, kurios sudarytų 
Kosovui galimybę visapusiškai dalyvauti 
regionų bendradarbiavime, įskaitant 
prekybos srityje; mano, kad tuo atveju, jei 
bus įvykdytas svarbiausias prioritetas, 
nurodytas Komisijos nuomonėje, ir toliau 
bus vykdomas reformų procesas, derybos 
dėl stojimo su Serbija turėtų būti 
pradedamos kiek įmanoma greičiau ir 
šitaip parodoma, kad ES įsipareigojusi 
prisidėti prie šalies siekio, susijusio su 
naryste ES; primena, kad tolesnė Serbijos 
integracijos į Europą pažanga priklauso 
nuo pažangos siekiant užtikrinti 
Kopenhagos kriterijus ir ypač nuo teisinės 
valstybės principo taikymo, pagarbos 
žmogaus teisėms ir rinkos ekonomikos 
veikimo gerinimo; džiaugiasi Stabilizacijos 
ir asociacijos susitarimo pažanga ir
ratifikavimu ir ragina likusias ES valstybes 
nares nedelsiant užbaigti ratifikavimo 
procedūras;

įgyvendinant šią reformą; remia tai, kad 
Taryba atidėjo sprendimą dėl Komisijos 
rekomendacijos suteikti Serbijai šalies 
kandidatės statusą; tikisi, jog Serbijos 
valdžios institucijos nedelsiant įvykdys 
sąlygas, kurias 2011 m. gruodžio mėn. 
nurodė Europos Vadovų Taryba, kad per 
kitą kovo mėn. vyksiantį susitikimą 
Europos Vadovų Taryba galėtų suteikti 
Serbijai šalies kandidatės statusą; ragina 
Serbijos valdžios institucijas šį laikotarpį 
panaudoti aktyviam dialogui su Priština 
siekiant visiškai įgyvendinti pasiektus 
susitarimus ir numatyti priemones, kurios 
sudarytų Kosovui galimybę visapusiškai 
dalyvauti regionų bendradarbiavime, 
įskaitant prekybos srityje; mano, kad tuo 
atveju, jei bus įvykdytas svarbiausias 
prioritetas, nurodytas Komisijos 
nuomonėje, ir toliau bus vykdomas 
reformų procesas, derybos dėl stojimo su 
Serbija turėtų būti pradedamos kiek 
įmanoma greičiau ir šitaip parodoma, kad 
ES įsipareigojusi prisidėti prie šalies 
siekio, susijusio su naryste ES; primena, 
kad tolesnė Serbijos integracijos į Europą 
pažanga priklauso nuo pažangos siekiant 
užtikrinti Kopenhagos kriterijus ir ypač 
nuo teisinės valstybės principo taikymo, 
pagarbos žmogaus teisėms ir rinkos 
ekonomikos veikimo gerinimo; džiaugiasi
pažanga, padaryta ratifikuojant
Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą, ir 
ragina likusias ES valstybes nares 
nedelsiant užbaigti ratifikavimo 
procedūras;

Or. en

Pakeitimas 15
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. džiaugiasi Serbijos pažanga, pasiekta 
įgyvendinant šią reformą; atkreipia dėmesį 
į tai, kad Taryba atidėjo sprendimą dėl 
Komisijos rekomendacijos suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą; ragina Europos 
Vadovų Tarybą kitame susitikime, 
vyksiančiame kovo mėn., suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą, jei Serbijos 
institucijos atitiks sąlygas, nustatytas 
2011 m. gruodžio mėn. aukščiausio lygio 
susitikime; ragina Serbijos valdžios 
institucijas šį laikotarpį aktyviai panaudoti 
dialogui su Priština siekiant visiškai 
įgyvendinti pasiektus susitarimus ir 
numatyti priemones, kurios sudarytų 
Kosovui galimybę visapusiškai dalyvauti 
regionų bendradarbiavime, įskaitant 
prekybos srityje; mano, kad tuo atveju, jei 
bus įvykdytas svarbiausias prioritetas, 
nurodytas Komisijos nuomonėje, ir toliau 
bus vykdomas reformų procesas, derybos 
dėl stojimo su Serbija turėtų būti 
pradedamos kiek įmanoma greičiau ir 
šitaip parodoma, kad ES įsipareigojusi 
prisidėti prie šalies siekio, susijusio su 
naryste ES; primena, kad tolesnė Serbijos 
integracijos į Europą pažanga priklauso 
nuo pažangos siekiant užtikrinti 
Kopenhagos kriterijus ir ypač nuo teisinės 
valstybės principo taikymo, pagarbos 
žmogaus teisėms ir rinkos ekonomikos 
veikimo gerinimo; džiaugiasi Stabilizacijos 
ir asociacijos susitarimo pažanga ir 
ratifikavimu ir ragina likusias ES valstybes 
nares nedelsiant užbaigti ratifikavimo 
procedūras;

1. džiaugiasi Serbijos pažanga, pasiekta 
įgyvendinant šią reformą; atkreipia dėmesį 
į tai, kad Taryba atidėjo sprendimą dėl 
Komisijos rekomendacijos suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą; ragina Europos 
Vadovų Tarybą kitame susitikime, 
vyksiančiame kovo mėn., suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą, su sąlyga, kad
Serbijos institucijos atitiks sąlygas, 
nustatytas 2011 m. gruodžio mėn. 
aukščiausio lygio susitikime; ragina 
Serbijos valdžios institucijas šį laikotarpį 
panaudoti aktyviam dialogui su Priština 
siekiant visiškai įgyvendinti pasiektus 
susitarimus ir numatyti priemones, kurios 
sudarytų Kosovui galimybę visapusiškai 
dalyvauti regionų bendradarbiavime, 
įskaitant prekybos srityje; mano, kad tuo 
atveju, jei bus įvykdytas svarbiausias 
prioritetas, nurodytas Komisijos 
nuomonėje, ir toliau bus vykdomas 
reformų procesas, derybos dėl stojimo su 
Serbija turėtų būti pradedamos kiek 
įmanoma greičiau ir šitaip parodoma, kad 
ES įsipareigojusi prisidėti prie šalies 
siekio, susijusio su naryste ES; primena, 
kad tolesnė Serbijos integracijos į Europą 
pažanga priklauso nuo pažangos siekiant 
užtikrinti Kopenhagos kriterijus ir ypač 
nuo teisinės valstybės principo taikymo, 
pagarbos žmogaus teisėms ir rinkos 
ekonomikos veikimo gerinimo; džiaugiasi 
pažanga, padaryta ratifikuojant
Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą, ir 
ragina likusias ES valstybes nares 
nedelsiant užbaigti ratifikavimo 
procedūras;

Or. en

Pakeitimas 16
Kristian Vigenin
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. džiaugiasi Serbijos pažanga, pasiekta 
įgyvendinant šią reformą; atkreipia dėmesį 
į tai, kad Taryba atidėjo sprendimą dėl 
Komisijos rekomendacijos suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą; ragina Europos 
Vadovų Tarybą kitame susitikime, 
vyksiančiame kovo mėn., suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą, jei Serbijos 
institucijos atitiks sąlygas, nustatytas 
2011 m. gruodžio mėn. aukščiausio lygio 
susitikime; ragina Serbijos valdžios 
institucijas šį laikotarpį aktyviai panaudoti 
dialogui su Priština siekiant visiškai 
įgyvendinti pasiektus susitarimus ir 
numatyti priemones, kurios sudarytų 
Kosovui galimybę visapusiškai dalyvauti 
regionų bendradarbiavime, įskaitant 
prekybos srityje; mano, kad tuo atveju, jei 
bus įvykdytas svarbiausias prioritetas, 
nurodytas Komisijos nuomonėje, ir toliau 
bus vykdomas reformų procesas, derybos 
dėl stojimo su Serbija turėtų būti 
pradedamos kiek įmanoma greičiau ir 
šitaip parodoma, kad ES įsipareigojusi 
prisidėti prie šalies siekio, susijusio su 
naryste ES; primena, kad tolesnė Serbijos 
integracijos į Europą pažanga priklauso 
nuo pažangos siekiant užtikrinti 
Kopenhagos kriterijus ir ypač nuo teisinės 
valstybės principo taikymo, pagarbos 
žmogaus teisėms ir rinkos ekonomikos 
veikimo gerinimo; džiaugiasi Stabilizacijos 
ir asociacijos susitarimo pažanga ir 
ratifikavimu ir ragina likusias ES valstybes 
nares nedelsiant užbaigti ratifikavimo 
procedūras;

1. džiaugiasi Serbijos pažanga, pasiekta 
įgyvendinant šią reformą; apgailestauja 
dėl to, kad Taryba atidėjo sprendimą dėl 
Komisijos rekomendacijos suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą; ragina Europos 
Vadovų Tarybą kitame susitikime, 
vyksiančiame kovo mėn., suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą, jei Serbijos 
institucijos atitiks sąlygas, nustatytas 
2011 m. gruodžio mėn. aukščiausio lygio 
susitikime; ragina valdžios institucijas
Belgrade ir Prištinoje tęsti dialogą siekiant 
visiškai įgyvendinti pasiektus susitarimus 
ir numatyti priemones, kurios sudarytų 
Kosovui galimybę visapusiškai dalyvauti 
regionų bendradarbiavime, įskaitant 
prekybos srityje; mano, kad tuo atveju, jei 
bus įvykdytas svarbiausias prioritetas, 
nurodytas Komisijos nuomonėje, ir toliau 
bus vykdomas reformų procesas, derybos 
dėl stojimo su Serbija turėtų būti 
pradedamos kiek įmanoma greičiau ir 
šitaip parodoma, kad ES įsipareigojusi 
prisidėti prie šalies siekio, susijusio su 
naryste ES; primena, kad tolesnė Serbijos 
integracijos į Europą pažanga priklauso 
nuo pažangos siekiant užtikrinti 
Kopenhagos kriterijus ir ypač nuo teisinės 
valstybės principo taikymo, pagarbos 
žmogaus teisėms ir rinkos ekonomikos 
veikimo gerinimo; džiaugiasi pažanga, 
padaryta ratifikuojant Stabilizacijos ir 
asociacijos susitarimą, ir ragina likusias ES 
valstybes nares nedelsiant užbaigti 
ratifikavimo procedūras;

Or. en

Pakeitimas 17
Kinga Gál
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. džiaugiasi Serbijos pažanga, pasiekta 
įgyvendinant šią reformą; atkreipia dėmesį 
į tai, kad Taryba atidėjo sprendimą dėl 
Komisijos rekomendacijos suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą; ragina Europos 
Vadovų Tarybą kitame susitikime, 
vyksiančiame kovo mėn., suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą, jei Serbijos 
institucijos atitiks sąlygas, nustatytas 
2011 m. gruodžio mėn. aukščiausio lygio 
susitikime; ragina Serbijos valdžios 
institucijas šį laikotarpį aktyviai panaudoti 
dialogui su Priština siekiant visiškai 
įgyvendinti pasiektus susitarimus ir 
numatyti priemones, kurios sudarytų 
Kosovui galimybę visapusiškai dalyvauti 
regionų bendradarbiavime, įskaitant 
prekybos srityje; mano, kad tuo atveju, jei 
bus įvykdytas svarbiausias prioritetas, 
nurodytas Komisijos nuomonėje, ir toliau 
bus vykdomas reformų procesas, derybos 
dėl stojimo su Serbija turėtų būti 
pradedamos kiek įmanoma greičiau ir 
šitaip parodoma, kad ES įsipareigojusi 
prisidėti prie šalies siekio, susijusio su 
naryste ES; primena, kad tolesnė Serbijos 
integracijos į Europą pažanga priklauso 
nuo pažangos siekiant užtikrinti 
Kopenhagos kriterijus ir ypač nuo teisinės 
valstybės principo taikymo, pagarbos 
žmogaus teisėms ir rinkos ekonomikos 
veikimo gerinimo; džiaugiasi Stabilizacijos 
ir asociacijos susitarimo pažanga ir 
ratifikavimu ir ragina likusias ES valstybes 
nares nedelsiant užbaigti ratifikavimo 
procedūras;

1. džiaugiasi Serbijos pažanga, pasiekta 
įgyvendinant šią reformą; atkreipia dėmesį 
į tai, kad Taryba atidėjo sprendimą dėl 
Komisijos rekomendacijos suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą; ragina Europos 
Vadovų Tarybą kitame susitikime, 
vyksiančiame kovo mėn., suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą, jei Serbijos 
institucijos atitiks sąlygas, nustatytas 
2011 m. gruodžio mėn. aukščiausio lygio 
susitikime; ragina Serbijos valdžios 
institucijas šį laikotarpį panaudoti aktyviam
dialogui su Priština siekiant visiškai 
įgyvendinti pasiektus susitarimus ir 
numatyti priemones, kurios sudarytų 
Kosovui galimybę visapusiškai dalyvauti 
regionų bendradarbiavime, įskaitant 
prekybos srityje; mano, kad tuo atveju, jei 
bus įvykdytas svarbiausias prioritetas, 
nurodytas Komisijos nuomonėje, ir toliau 
bus vykdomas reformų procesas, derybos 
dėl stojimo su Serbija turėtų būti
pradedamos kiek įmanoma greičiau ir 
šitaip parodoma, kad ES įsipareigojusi 
prisidėti prie šalies siekio, susijusio su 
naryste ES; primena, kad tolesnė Serbijos 
integracijos į Europą pažanga priklauso 
nuo pažangos siekiant užtikrinti 
Kopenhagos kriterijų įgyvendinimą ir ypač 
nuo demokratijos užtikrinimo, teisinės 
valstybės principo taikymo, pagarbos 
žmogaus teisėms, nacionalinių mažumų 
teisių apsaugos ir rinkos ekonomikos 
veikimo gerinimo; džiaugiasi pažanga, 
padaryta ratifikuojant Stabilizacijos ir 
asociacijos susitarimą, ir ragina likusias ES 
valstybes nares nedelsiant užbaigti 
ratifikavimo procedūras;

Or. en
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Pakeitimas 18
György Schöpflin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. džiaugiasi Serbijos pažanga, pasiekta 
įgyvendinant šią reformą; atkreipia dėmesį 
į tai, kad Taryba atidėjo sprendimą dėl 
Komisijos rekomendacijos suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą; ragina Europos 
Vadovų Tarybą kitame susitikime, 
vyksiančiame kovo mėn., suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą, jei Serbijos 
institucijos atitiks sąlygas, nustatytas 
2011 m. gruodžio mėn. aukščiausio lygio 
susitikime; ragina Serbijos valdžios 
institucijas šį laikotarpį aktyviai panaudoti 
dialogui su Priština siekiant visiškai 
įgyvendinti pasiektus susitarimus ir 
numatyti priemones, kurios sudarytų 
Kosovui galimybę visapusiškai dalyvauti 
regionų bendradarbiavime, įskaitant 
prekybos srityje; mano, kad tuo atveju, jei 
bus įvykdytas svarbiausias prioritetas, 
nurodytas Komisijos nuomonėje, ir toliau 
bus vykdomas reformų procesas, derybos 
dėl stojimo su Serbija turėtų būti 
pradedamos kiek įmanoma greičiau ir 
šitaip parodoma, kad ES įsipareigojusi 
prisidėti prie šalies siekio, susijusio su 
naryste ES; primena, kad tolesnė Serbijos 
integracijos į Europą pažanga priklauso 
nuo pažangos siekiant užtikrinti 
Kopenhagos kriterijus ir ypač nuo teisinės 
valstybės principo taikymo, pagarbos 
žmogaus teisėms ir rinkos ekonomikos 
veikimo gerinimo; džiaugiasi Stabilizacijos 
ir asociacijos susitarimo pažanga ir 
ratifikavimu ir ragina likusias ES valstybes 
nares nedelsiant užbaigti ratifikavimo 
procedūras;

1. džiaugiasi Serbijos pažanga, pasiekta 
įgyvendinant šią reformą; atkreipia dėmesį 
į tai, kad Taryba atidėjo sprendimą dėl 
Komisijos rekomendacijos suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą; ragina Europos 
Vadovų Tarybą kitame susitikime, 
vyksiančiame kovo mėn., suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą, jei Serbijos 
institucijos atitiks sąlygas, nustatytas 
2011 m. gruodžio mėn. aukščiausio lygio 
susitikime; ragina Serbijos valdžios 
institucijas šį laikotarpį panaudoti aktyviam
dialogui su Priština siekiant visiškai 
įgyvendinti pasiektus susitarimus ir 
numatyti priemones, kurios sudarytų 
Kosovui galimybę visapusiškai dalyvauti 
regionų bendradarbiavime, įskaitant 
prekybos srityje; mano, kad tuo atveju, jei 
bus įvykdytas svarbiausias prioritetas, 
nurodytas Komisijos nuomonėje, ir toliau 
bus vykdomas reformų procesas, derybos 
dėl stojimo su Serbija turėtų būti 
pradedamos kiek įmanoma greičiau ir 
šitaip parodoma, kad ES įsipareigojusi 
prisidėti prie šalies siekio, susijusio su 
naryste ES; primena, kad tolesnė Serbijos 
integracijos į Europą pažanga priklauso 
nuo pažangos siekiant užtikrinti 
Kopenhagos kriterijų įgyvendinimą ir ypač 
nuo teisinės valstybės, demokratijos 
principų taikymo, pagarbos žmogaus 
teisėms ir rinkos ekonomikos veikimo 
gerinimo; džiaugiasi pažanga, padaryta 
ratifikuojant Stabilizacijos ir asociacijos
susitarimą, ir ragina likusias ES valstybes 
nares nedelsiant užbaigti ratifikavimo 
procedūras;

Or. en
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Pakeitimas 19
Eduard Kukan

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. džiaugiasi Serbijos pažanga, pasiekta 
įgyvendinant šią reformą; atkreipia dėmesį 
į tai, kad Taryba atidėjo sprendimą dėl 
Komisijos rekomendacijos suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą; ragina Europos 
Vadovų Tarybą kitame susitikime, 
vyksiančiame kovo mėn., suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą, jei Serbijos 
institucijos atitiks sąlygas, nustatytas 
2011 m. gruodžio mėn. aukščiausio lygio 
susitikime; ragina Serbijos valdžios 
institucijas šį laikotarpį aktyviai panaudoti 
dialogui su Priština siekiant visiškai 
įgyvendinti pasiektus susitarimus ir 
numatyti priemones, kurios sudarytų 
Kosovui galimybę visapusiškai dalyvauti 
regionų bendradarbiavime, įskaitant 
prekybos srityje; mano, kad tuo atveju, jei 
bus įvykdytas svarbiausias prioritetas, 
nurodytas Komisijos nuomonėje, ir toliau 
bus vykdomas reformų procesas, derybos 
dėl stojimo su Serbija turėtų būti 
pradedamos kiek įmanoma greičiau ir 
šitaip parodoma, kad ES įsipareigojusi 
prisidėti prie šalies siekio, susijusio su 
naryste ES; primena, kad tolesnė Serbijos 
integracijos į Europą pažanga priklauso 
nuo pažangos siekiant užtikrinti
Kopenhagos kriterijus ir ypač nuo teisinės 
valstybės principo taikymo, pagarbos 
žmogaus teisėms ir rinkos ekonomikos 
veikimo gerinimo; džiaugiasi Stabilizacijos 
ir asociacijos susitarimo pažanga ir 
ratifikavimu ir ragina likusias ES valstybes 
nares nedelsiant užbaigti ratifikavimo 
procedūras;

1. džiaugiasi Serbijos pažanga, pasiekta 
įgyvendinant šią reformą; atkreipia dėmesį 
į tai, kad Taryba atidėjo sprendimą dėl 
Komisijos rekomendacijos suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą; ragina Europos 
Vadovų Tarybą kitame susitikime, 
vyksiančiame kovo mėn., suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą, jei Serbijos 
institucijos atitiks sąlygas, nustatytas 
2011 m. gruodžio mėn. aukščiausio lygio 
susitikime; ragina Serbijos valdžios 
institucijas šį laikotarpį panaudoti aktyviam
dialogui su Priština siekiant visiškai 
įgyvendinti visus pasiektus susitarimus ir 
numatyti priemones, kurios sudarytų 
Kosovui galimybę visapusiškai dalyvauti 
regionų bendradarbiavime, įskaitant 
prekybos srityje; mano, kad tuo atveju, jei 
bus įvykdytas svarbiausias prioritetas, 
nurodytas Komisijos nuomonėje, ir toliau 
bus vykdomas reformų procesas, derybos 
dėl stojimo su Serbija turėtų būti 
pradedamos kiek įmanoma greičiau ir 
šitaip parodoma, kad ES įsipareigojusi 
prisidėti prie šalies siekio, susijusio su 
naryste ES; primena, kad tolesnė Serbijos 
integracijos į Europą pažanga priklauso 
nuo pažangos siekiant atitikti Kopenhagos 
kriterijus ir ypač nuo demokratinių 
institucijų veikimo, teisinės valstybės 
principo taikymo, pagarbos žmogaus 
teisėms ir rinkos ekonomikos veikimo 
gerinimo; džiaugiasi pažanga, padaryta 
ratifikuojant Stabilizacijos ir asociacijos
susitarimą, ir ragina likusias ES valstybes 
nares nedelsiant užbaigti ratifikavimo 
procedūras;
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Pakeitimas 20
Marietta Giannakou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. džiaugiasi Serbijos pažanga, pasiekta 
įgyvendinant šią reformą; atkreipia dėmesį 
į tai, kad Taryba atidėjo sprendimą dėl 
Komisijos rekomendacijos suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą; ragina Europos 
Vadovų Tarybą kitame susitikime, 
vyksiančiame kovo mėn., suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą, jei Serbijos
institucijos atitiks sąlygas, nustatytas 
2011 m. gruodžio mėn. aukščiausio lygio 
susitikime; ragina Serbijos valdžios 
institucijas šį laikotarpį aktyviai panaudoti 
dialogui su Priština siekiant visiškai 
įgyvendinti pasiektus susitarimus ir 
numatyti priemones, kurios sudarytų 
Kosovui galimybę visapusiškai dalyvauti 
regionų bendradarbiavime, įskaitant 
prekybos srityje; mano, kad tuo atveju, jei 
bus įvykdytas svarbiausias prioritetas, 
nurodytas Komisijos nuomonėje, ir toliau 
bus vykdomas reformų procesas, derybos 
dėl stojimo su Serbija turėtų būti 
pradedamos kiek įmanoma greičiau ir 
šitaip parodoma, kad ES įsipareigojusi 
prisidėti prie šalies siekio, susijusio su 
naryste ES; primena, kad tolesnė Serbijos 
integracijos į Europą pažanga priklauso 
nuo pažangos siekiant užtikrinti
Kopenhagos kriterijus ir ypač nuo teisinės 
valstybės principo taikymo, pagarbos 
žmogaus teisėms ir rinkos ekonomikos 
veikimo gerinimo; džiaugiasi Stabilizacijos 
ir asociacijos susitarimo pažanga ir 
ratifikavimu ir ragina likusias ES valstybes 
nares nedelsiant užbaigti ratifikavimo 
procedūras;

1. džiaugiasi Serbijos pažanga, pasiekta 
įgyvendinant šią reformą; atkreipia dėmesį 
į tai, kad Taryba atidėjo sprendimą dėl 
Komisijos rekomendacijos suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą; ragina Europos 
Vadovų Tarybą kitame susitikime, 
vyksiančiame kovo mėn., suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą, jei Serbijos 
institucijos atitiks sąlygas, nustatytas 
2011 m. gruodžio mėn. aukščiausio lygio 
susitikime; ragina Serbijos valdžios 
institucijas šį laikotarpį panaudoti aktyviam
dialogui su Priština siekiant visiškai 
įgyvendinti pasiektus susitarimus ir 
numatyti priemones, kurios sudarytų 
Kosovui galimybę visapusiškai dalyvauti 
regionų bendradarbiavime, įskaitant 
prekybos srityje; mano, kad tuo atveju, jei 
bus įvykdytas svarbiausias prioritetas, 
nurodytas Komisijos nuomonėje, ir toliau 
bus vykdomas reformų procesas, derybos 
dėl stojimo su Serbija turėtų būti 
pradedamos kiek įmanoma greičiau ir 
šitaip parodoma, kad ES įsipareigojusi 
prisidėti prie šalies siekio, susijusio su 
naryste ES; primena, kad tolesnė Serbijos 
integracijos į Europą pažanga priklauso 
nuo pažangos siekiant atitikti Kopenhagos 
kriterijus ir ypač nuo teisinės valstybės 
principo taikymo, pagarbos žmogaus 
teisėms ir rinkos ekonomikos veikimo 
gerinimo; džiaugiasi pažanga, padaryta 
ratifikuojant Stabilizacijos ir asociacijos
susitarimą, ir ragina likusias ES valstybes 
nares nedelsiant užbaigti ratifikavimo 
procedūras;
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Pakeitimas 21
Andrey Kovatchev, György Schöpflin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. džiaugiasi Serbijos pažanga, pasiekta 
įgyvendinant šią reformą; atkreipia dėmesį 
į tai, kad Taryba atidėjo sprendimą dėl 
Komisijos rekomendacijos suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą; ragina Europos 
Vadovų Tarybą kitame susitikime, 
vyksiančiame kovo mėn., suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą, jei Serbijos 
institucijos atitiks sąlygas, nustatytas 
2011 m. gruodžio mėn. aukščiausio lygio 
susitikime; ragina Serbijos valdžios 
institucijas šį laikotarpį aktyviai panaudoti 
dialogui su Priština siekiant visiškai 
įgyvendinti pasiektus susitarimus ir 
numatyti priemones, kurios sudarytų 
Kosovui galimybę visapusiškai dalyvauti 
regionų bendradarbiavime, įskaitant 
prekybos srityje; mano, kad tuo atveju, jei 
bus įvykdytas svarbiausias prioritetas, 
nurodytas Komisijos nuomonėje, ir toliau 
bus vykdomas reformų procesas, derybos 
dėl stojimo su Serbija turėtų būti 
pradedamos kiek įmanoma greičiau ir 
šitaip parodoma, kad ES įsipareigojusi 
prisidėti prie šalies siekio, susijusio su 
naryste ES; primena, kad tolesnė Serbijos 
integracijos į Europą pažanga priklauso 
nuo pažangos siekiant užtikrinti 
Kopenhagos kriterijus ir ypač nuo teisinės 
valstybės principo taikymo, pagarbos 
žmogaus teisėms ir rinkos ekonomikos 
veikimo gerinimo; džiaugiasi Stabilizacijos 
ir asociacijos susitarimo pažanga ir 
ratifikavimu ir ragina likusias ES valstybes 
nares nedelsiant užbaigti ratifikavimo 
procedūras;

1. džiaugiasi Serbijos pažanga, pasiekta 
įgyvendinant šią reformą; atkreipia dėmesį 
į tai, kad Taryba atidėjo sprendimą dėl 
Komisijos rekomendacijos suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą; ragina Europos 
Vadovų Tarybą kitame susitikime, 
vyksiančiame kovo mėn., suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą, jei Serbijos 
institucijos atitiks sąlygas, nustatytas 
2011 m. gruodžio mėn. aukščiausio lygio 
susitikime; ragina Serbijos valdžios 
institucijas šį laikotarpį panaudoti aktyviam
dialogui su Priština siekiant visiškai 
įgyvendinti pasiektus susitarimus ir 
numatyti priemones, kurios sudarytų 
Kosovui galimybę visapusiškai dalyvauti 
regionų bendradarbiavime, įskaitant 
prekybos srityje; mano, kad tuo atveju, jei 
bus įvykdytas svarbiausias prioritetas, 
nurodytas Komisijos nuomonėje, ir toliau 
bus vykdomas reformų procesas, derybos 
dėl stojimo su Serbija turėtų būti 
pradedamos kiek įmanoma greičiau ir 
šitaip parodoma, kad ES įsipareigojusi 
prisidėti prie šalies siekio, susijusio su 
naryste ES; primena, kad tolesnė Serbijos 
integracijos į Europą pažanga priklauso 
nuo pažangos siekiant užtikrinti 
Kopenhagos kriterijus ir ypač nuo teisinės 
valstybės principo taikymo, pagarbos 
žmogaus teisėms, gerų kaimyninių 
santykių palaikymo ir rinkos ekonomikos 
veikimo gerinimo; džiaugiasi pažanga, 
padaryta ratifikuojant Stabilizacijos ir 
asociacijos susitarimą, ir ragina likusias ES 
valstybes nares nedelsiant užbaigti 
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Pakeitimas 22
László Tőkés

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. džiaugiasi Serbijos pažanga, pasiekta 
įgyvendinant šią reformą; atkreipia dėmesį 
į tai, kad Taryba atidėjo sprendimą dėl 
Komisijos rekomendacijos suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą; ragina Europos 
Vadovų Tarybą kitame susitikime, 
vyksiančiame kovo mėn., suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą, jei Serbijos 
institucijos atitiks sąlygas, nustatytas 
2011 m. gruodžio mėn. aukščiausio lygio 
susitikime; ragina Serbijos valdžios 
institucijas šį laikotarpį aktyviai panaudoti 
dialogui su Priština siekiant visiškai 
įgyvendinti pasiektus susitarimus ir 
numatyti priemones, kurios sudarytų 
Kosovui galimybę visapusiškai dalyvauti 
regionų bendradarbiavime, įskaitant 
prekybos srityje; mano, kad tuo atveju, jei 
bus įvykdytas svarbiausias prioritetas, 
nurodytas Komisijos nuomonėje, ir toliau 
bus vykdomas reformų procesas, derybos 
dėl stojimo su Serbija turėtų būti 
pradedamos kiek įmanoma greičiau ir 
šitaip parodoma, kad ES įsipareigojusi 
prisidėti prie šalies siekio, susijusio su 
naryste ES; primena, kad tolesnė Serbijos 
integracijos į Europą pažanga priklauso 
nuo pažangos siekiant užtikrinti 
Kopenhagos kriterijus ir ypač nuo teisinės 
valstybės principo taikymo, pagarbos 
žmogaus teisėms ir rinkos ekonomikos 
veikimo gerinimo; džiaugiasi Stabilizacijos 
ir asociacijos susitarimo pažanga ir 
ratifikavimu ir ragina likusias ES valstybes 

1. džiaugiasi Serbijos pažanga, pasiekta 
įgyvendinant šią reformą; atkreipia dėmesį 
į tai, kad Taryba atidėjo sprendimą dėl 
Komisijos rekomendacijos suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą; ragina Europos 
Vadovų Tarybą kitame susitikime, 
vyksiančiame kovo mėn., suteikti Serbijai 
šalies kandidatės statusą, jei Serbijos 
institucijos atitiks sąlygas, nustatytas 
2011 m. gruodžio mėn. aukščiausio lygio 
susitikime; ragina Serbijos valdžios 
institucijas šį laikotarpį panaudoti aktyviam
dialogui su Priština siekiant visiškai 
įgyvendinti pasiektus susitarimus ir 
numatyti priemones, kurios sudarytų 
Kosovui galimybę visapusiškai dalyvauti 
regionų bendradarbiavime, įskaitant 
prekybos srityje; mano, kad tuo atveju, jei 
bus įvykdytas svarbiausias prioritetas, 
nurodytas Komisijos nuomonėje, ir toliau 
bus vykdomas reformų procesas, derybos 
dėl stojimo su Serbija turėtų būti 
pradedamos kiek įmanoma greičiau ir 
šitaip parodoma, kad ES įsipareigojusi 
prisidėti prie šalies siekio, susijusio su 
naryste ES; primena, kad tolesnė Serbijos 
integracijos į Europą pažanga priklauso 
nuo pažangos siekiant užtikrinti 
Kopenhagos kriterijus ir ypač nuo teisinės 
valstybės principo taikymo, pagarbos 
žmogaus teisėms, mažumų apsaugos ir 
rinkos ekonomikos veikimo gerinimo;
džiaugiasi pažanga, padaryta ratifikuojant
Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą, ir 
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nares nedelsiant užbaigti ratifikavimo 
procedūras;

ragina likusias ES valstybes nares 
nedelsiant užbaigti ratifikavimo 
procedūras;

Or. en

Pakeitimas 23
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1 a. laikosi nuomonės, kad, kai tik bus 
padaryta didelė pažanga siekiant 
svarbiausio prioriteto, nurodomo 
Komisijos nuomonėje, ir jeigu toliau bus 
vykdomas reformų procesas, stojimo 
derybos su Serbija turėtų būti nedelsiant 
pradedamos taip parodant, kad ES 
įsipareigojusi prisidėti prie šalies siekio, 
susijusio su naryste ES; primena, kad 
dvišaliai ginčai patys savaime neturėtų 
būti kliūtis siekiant narystės ir kad tolesnė 
Serbijos integracijos į Europą pažanga 
priklauso nuo pažangos įgyvendinant 
Kopenhagos kriterijus ir ypač nuo teisinės 
valstybės principo taikymo, pagarbos 
žmogaus teisėms ir rinkos ekonomikos 
veikimo gerinimo;

Or. en

Pakeitimas 24
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1 b. džiaugiasi pažanga, padaryta 
ratifikuojant Stabilizacijos ir asociacijos 



PE480.653v01-00 22/125 AM\890151LT.doc

LT

susitarimą, ir ragina likusias ES valstybes 
nares nedelsiant užbaigti ratifikavimo 
procedūras;

Or. en

Pakeitimas 25
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1 a. pabrėžia dialogo su Priština, kuris 
vedamas 2010 m. rugsėjo mėn. pasirašius 
Belgrado ir Prištinos susitarimą 
Jungtinių Tautų Generalinėje 
Asamblėjoje ir kurį remia ES, svarbą; 
pabrėžia, kad kiekvienas susitarimas 
turėtų atitikti JT rezoliuciją Nr. 1244/99 ir 
tarptautinės teisės nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 26
Göran Färm

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1 a. su pasitenkinimu pažymi, kad PNPP 
parama Serbijoje tinkamai įgyvendinama;
ragina vyriausybę ir ES supaprastinti 
finansavimui pagal PNPP taikomas 
administracines procedūras, kad jis būtų 
prieinamesnis mažesniems ir 
necentralizuotiems gavėjams; pabrėžia, 
kad ateityje persvarstant ES finansinę 
programą reikia išlaikyti tinkamą 
pasirengimo narystei paramos lygį;
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Pakeitimas 27
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1 a. ragina Serbijos valdžios institucijas 
sukurti institucinę ir teisinę sistemą, 
taikomą socialinių paslaugų 
organizacijoms, kad būtų geriau 
koordinuojamas paslaugų ir teisių 
suteikimas, kai prisitaikoma prie vietos 
poreikių ir į sistemos planavimą, 
stebėseną bei vertinimą, taip pat 
pateikiant vertinimo išvadas įtraukiami 
galimi ir esami naudos gavėjai, glaudžiai 
bendradarbiaujant su vietos valdžios 
institucijomis, atsakingomis už socialinių 
paslaugų teikimą;

Or. en

Pakeitimas 28
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1 b. ragina Serbijos valdžios institucijas 
sustiprinti vietos savivaldybių pajėgumus 
siekiant sukurti suplanuotą metodą, kurį 
taikant būtų patenkinami asmenų, 
kuriems reikalinga priežiūra, poreikiai, ir 
užtikrinti tinkamą bendruomeninės ir 
institucinės priežiūros pusiausvyrą;
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Pakeitimas 29
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 c dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1 c. ragina Serbiją ir Komisiją užtikrinti, 
kad dėl struktūrinių reformų ir 
liberalizavimo, kurie vykdomi siekiant 
narystės ES, nebūtų daroma žala darbo 
sąlygoms ir darbo ir profesinių sąjungų 
teisėms;

Or. en

Pakeitimas 30
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 d dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1 d. ragina Serbijos valdžios institucijas 
priimti teisės aktus, pagal kuriuos būtų 
užtikrintas automatinis darbuotojų 
pensijų ir socialinės apsaugos įmokų 
mokėjimas ir nustatytos aiškiai apibrėžtos 
sankcijos darbdaviams, kurie pažeidžia 
teisines nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 31
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 e dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1 e. pritaria nacionalinei Serbijos 
strategijai dėl romų padėties gerinimo ir 
susijusiam veiksmų planui, kuris priimtas 
2009 m.; ragina Serbijos valdžios 
institucijas įgyvendinti strategiją ir 
veiksmų planą;

Or. en

Pakeitimas 32
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 f dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1 f. pritaria Serbijos kovos su 
diskriminacija įstatymui, kuris priimtas 
2009 m.; tačiau siūlo jį įgyvendinti 
laikantis ES acquis, ypač atsižvelgiant į 
netiesioginės diskriminacijos apibrėžtį;

Or. en

Pakeitimas 33
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 g dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1 g. ragina Serbiją toliau ratifikuoti ir 
įgyvendinti TDO konvencijas, kad visiems 
darbuotojams būtų užtikrintas deramas 
darbas ir socialinė apsauga;

Or. en
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Pakeitimas 34
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. sveikina šalį perdavus teisingumui du 
likusius TBTBJ ieškomus bėglius, Ratko 
Mladićių ir Goran Hadžićių; pabrėžia, kad 
jų sulaikymas buvo ne tik reikalavimas, 
susijęs su tolesne Serbijos pažanga siekiant 
tapti ES nare, bet, visų pirma, žingsnis 
siekiant įgyvendinti teisingumą 1990 m. 
konflikto buvusioje Jugoslavijos 
respublikoje aukų atžvilgiu ir siekiant
susitaikymo regione; ragina išsamiai ištirti 
ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą 
asmenų, ypač karinės ir civilinės saugos 
tarnybų viduje, prisidėjusių prie paramos 
tinklų, kurie taip ilgai bėgliams sudarė 
galimybę slapstytis;

2. džiaugiasi dėl Serbijos 
bendradarbiavimo perduodant
teisingumui du likusius TBTBJ ieškomus 
bėglius, Ratko Mladićių ir Goran Hadžićių;
pabrėžia, kad jų sulaikymas buvo ne tik 
reikalavimas, susijęs su tolesne Serbijos 
pažanga siekiant tapti ES nare, bet, visų 
pirma, žingsnis siekiant įgyvendinti 
teisingumą 1990 m. konflikto buvusioje 
Jugoslavijos respublikoje aukų atžvilgiu ir 
siekiant susitaikymo regione; ragina 
išsamiai ištirti ir vykdyti baudžiamąjį 
persekiojimą asmenų, ypač karinės ir 
civilinės saugos tarnybų viduje, 
prisidėjusių prie paramos tinklų, kurie taip 
ilgai bėgliams sudarė galimybę slapstytis;

Or. en

Pakeitimas 35
Marietta Giannakou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. sveikina šalį perdavus teisingumui du 
likusius TBTBJ ieškomus bėglius, Ratko 
Mladićių ir Goran Hadžićių; pabrėžia, kad 
jų sulaikymas buvo ne tik reikalavimas, 
susijęs su tolesne Serbijos pažanga siekiant 
tapti ES nare, bet, visų pirma, žingsnis 
siekiant įgyvendinti teisingumą 1990 m. 
konflikto buvusioje Jugoslavijos 
respublikoje aukų atžvilgiu ir siekiant 
susitaikymo regione; ragina išsamiai ištirti 
ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą 

2. sveikina šalį dėl visapusiško tinkamo 
bendradarbiavimo su TBTBJ perduodant
teisingumui du likusius TBTBJ ieškomus 
bėglius, Ratko Mladićių ir Goran Hadžićių;
pabrėžia, kad jų sulaikymas buvo ne tik 
reikalavimas, susijęs su tolesne Serbijos 
pažanga siekiant tapti ES nare, bet, visų 
pirma, žingsnis siekiant įgyvendinti 
teisingumą 1990 m. konflikto buvusioje 
Jugoslavijos respublikoje aukų atžvilgiu ir 
siekiant susitaikymo regione; ragina 
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asmenų, ypač karinės ir civilinės saugos 
tarnybų viduje, prisidėjusių prie paramos 
tinklų, kurie taip ilgai bėgliams sudarė 
galimybę slapstytis;

išsamiai ištirti ir vykdyti baudžiamąjį 
persekiojimą asmenų, ypač karinės ir 
civilinės saugos tarnybų viduje, 
prisidėjusių prie paramos tinklų, kurie taip 
ilgai bėgliams sudarė galimybę slapstytis;

Or. en

Pakeitimas 36
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. sveikina šalį perdavus teisingumui du 
likusius TBTBJ ieškomus bėglius, Ratko 
Mladićių ir Goran Hadžićių; pabrėžia, kad 
jų sulaikymas buvo ne tik reikalavimas, 
susijęs su tolesne Serbijos pažanga siekiant 
tapti ES nare, bet, visų pirma, žingsnis 
siekiant įgyvendinti teisingumą 1990 m. 
konflikto buvusioje Jugoslavijos 
respublikoje aukų atžvilgiu ir siekiant 
susitaikymo regione; ragina išsamiai ištirti 
ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą 
asmenų, ypač karinės ir civilinės saugos 
tarnybų viduje, prisidėjusių prie paramos 
tinklų, kurie taip ilgai bėgliams sudarė 
galimybę slapstytis;

2. džiaugiasi, kad šalis perdavė
teisingumui du likusius TBTBJ ieškomus 
bėglius – Ratko Mladićių ir Goraną
Hadžićių, taigi užtikrino tinkamo 
bendradarbiavimo su TBTBJ lygį;
pabrėžia, kad jų sulaikymas buvo ne tik 
reikalavimas, susijęs su tolesne Serbijos 
pažanga siekiant tapti ES nare, bet, visų 
pirma, žingsnis siekiant įgyvendinti 
teisingumą 1990 m. konflikto buvusioje 
Jugoslavijos respublikoje aukų atžvilgiu ir 
siekiant susitaikymo regione; ragina 
išsamiai ištirti ir vykdyti baudžiamąjį 
persekiojimą asmenų, ypač karinės ir 
civilinės saugos tarnybų viduje, 
prisidėjusių prie paramos tinklų, kurie taip 
ilgai bėgliams sudarė galimybę slapstytis;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. sveikina šalį perdavus teisingumui du 
likusius TBTBJ ieškomus bėglius, Ratko 
Mladićių ir Goran Hadžićių; pabrėžia, kad 
jų sulaikymas buvo ne tik reikalavimas, 
susijęs su tolesne Serbijos pažanga siekiant 
tapti ES nare, bet, visų pirma, žingsnis 
siekiant įgyvendinti teisingumą 1990 m. 
konflikto buvusioje Jugoslavijos 
respublikoje aukų atžvilgiu ir siekiant 
susitaikymo regione; ragina išsamiai ištirti 
ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą 
asmenų, ypač karinės ir civilinės saugos 
tarnybų viduje, prisidėjusių prie paramos 
tinklų, kurie taip ilgai bėgliams sudarė 
galimybę slapstytis;

2. džiaugiasi, kad šalis perdavė
teisingumui du likusius TBTBJ ieškomus 
bėglius – Ratko Mladićių ir Goraną
Hadžićių, taigi pasiekė tinkamo 
bendradarbiavimo su TBTBJ lygį;
pabrėžia, kad jų sulaikymas buvo ne tik 
reikalavimas, susijęs su tolesne Serbijos 
pažanga siekiant tapti ES nare, bet, visų 
pirma, žingsnis siekiant įgyvendinti 
teisingumą 1990 m. konflikto buvusioje 
Jugoslavijos respublikoje aukų atžvilgiu ir 
siekiant susitaikymo regione; ragina 
išsamiai ištirti ir vykdyti baudžiamąjį 
persekiojimą asmenų, ypač karinės ir 
civilinės saugos tarnybų viduje, 
prisidėjusių prie paramos tinklų, kurie taip 
ilgai bėgliams sudarė galimybę slapstytis;

Or. en

Pakeitimas 38
Eduard Kukan

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. sveikina šalį perdavus teisingumui du 
likusius TBTBJ ieškomus bėglius, Ratko 
Mladićių ir Goran Hadžićių; pabrėžia, kad 
jų sulaikymas buvo ne tik reikalavimas, 
susijęs su tolesne Serbijos pažanga siekiant 
tapti ES nare, bet, visų pirma, žingsnis 
siekiant įgyvendinti teisingumą 1990 m. 
konflikto buvusioje Jugoslavijos 
respublikoje aukų atžvilgiu ir siekiant 
susitaikymo regione; ragina išsamiai ištirti 
ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą 
asmenų, ypač karinės ir civilinės saugos 
tarnybų viduje, prisidėjusių prie paramos 
tinklų, kurie taip ilgai bėgliams sudarė 
galimybę slapstytis;

2. džiaugiasi, kad šalis perdavė
teisingumui du likusius TBTBJ ieškomus 
bėglius – Ratko Mladićių ir Goraną 
Hadžićių; pabrėžia, kad jų sulaikymas
buvo ne tik reikalavimas, susijęs su tolesne 
Serbijos pažanga siekiant tapti ES nare, 
bet, visų pirma, žingsnis siekiant 
įgyvendinti teisingumą 1990 m. konflikto 
buvusioje Jugoslavijos respublikoje aukų 
atžvilgiu ir siekiant susitaikymo regione;
ragina nuolat bendradarbiauti su 
tribunolu ir išsamiai ištirti ir vykdyti 
baudžiamąjį persekiojimą asmenų, ypač 
karinės ir civilinės saugos tarnybų viduje, 
prisidėjusių prie paramos tinklų, kurie taip 
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ilgai bėgliams sudarė galimybę slapstytis;

Or. en

Pakeitimas 39
György Schöpflin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. sveikina šalį perdavus teisingumui du 
likusius TBTBJ ieškomus bėglius, Ratko 
Mladićių ir Goran Hadžićių; pabrėžia, kad 
jų sulaikymas buvo ne tik reikalavimas, 
susijęs su tolesne Serbijos pažanga siekiant 
tapti ES nare, bet, visų pirma, žingsnis 
siekiant įgyvendinti teisingumą 1990 m. 
konflikto buvusioje Jugoslavijos 
respublikoje aukų atžvilgiu ir siekiant 
susitaikymo regione; ragina išsamiai ištirti 
ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą 
asmenų, ypač karinės ir civilinės saugos 
tarnybų viduje, prisidėjusių prie paramos 
tinklų, kurie taip ilgai bėgliams sudarė 
galimybę slapstytis;

2. džiaugiasi, kad šalis perdavė
teisingumui du likusius TBTBJ ieškomus 
bėglius – Ratko Mladićių ir Goraną 
Hadžićių; pabrėžia, kad jų sulaikymas 
buvo ne tik reikalavimas, susijęs su tolesne 
Serbijos pažanga siekiant tapti ES nare, 
bet, visų pirma, žingsnis siekiant 
įgyvendinti teisingumą 1990 m. konflikto 
buvusioje Jugoslavijos respublikoje aukų 
atžvilgiu ir siekiant susitaikymo regione;
ragina išsamiai ištirti ir vykdyti 
baudžiamąjį persekiojimą asmenų, ypač 
karinės ir civilinės saugos tarnybų viduje, 
prisidėjusių prie paramos tinklų, kurie taip 
ilgai bėgliams sudarė galimybę slapstytis;
ragina Serbijos vyriausybę užtikrinti 
nuolatinį, įsipareigojimais grindžiamą 
bendradarbiavimą su TBTBJ;

Or. en

Pakeitimas 40
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2a. džiaugiasi dėl to, kad per 2011 m. 
gruodžio 23 d. vykusį Užsienio reikalų 
tarybos posėdį kai kurios valstybės narės 
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pakeitė savo požiūrį ir teigiamai įvertino 
galimybę kitame kovo mėn. vyksiančiame 
Europos Vadovų Tarybos susitikime 
suteikti Serbijai šalies kandidatės statusą;

Or. en

Pakeitimas 41
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. yra labai susirūpinęs 2011 m. antrojo 
pusmečio įvykiais šiaurės Kosove ir ypač 
smurtiniais veiksmais po liepos mėnesio 
incidentų; primena, kad įtampą regione 
galima panaikinti visam laikui tik 
sprendimais, priimtais derybose vykstant 
dialogui su Priština; šiomis aplinkybėmis 
džiaugiasi pasiektu susitarimais ir ragina 
Serbijos vyriausybę nedelsiant juos
visapusiškai įgyvendinti; džiaugiasi, kad 
buvo užtikrintas reguliarus prekių srautas, 
ir tam galimybę sudarė tai, kad – kaip
pirmieji susitarimų įgyvendinimo
veiksmai – buvo priimti muitinės 
antspaudai, Serbijos vyriausybė EULEX 
pateikė pirmuosius 10 000 gimimo 
liudijimų egzempliorių ir buvo pradėtas 
įgyvendinti 2011 m. gruodžio 26 d. 
susitarimas dėl judėjimo laisvės; palankiai 
vertina prezidento B. Tadić pareiškimą, 
kad būtina išardyti barikadas, kurios vėliau 
buvo iš dalies išardytos; primena, kad 
laisvas žmonių, prekių, idėjų ir kapitalo 
judėjimas yra pagrindinė vertybė ES, ir 
ragina Serbijos valdžios institucijas
užtikrinti, kad visam laikui būtų pašalintos 
barikados ir nebūtų varžoma prieiga prie 
sienos kirtimo punktų; ragina Serbijos 
valdžios institucijas palengvinti EULEX
bendradarbiavimą su Kosovo serbais ir
sudaryti EULEX ir KFOR galimybę

3. yra labai susirūpinęs 2011 m. antrojo 
pusmečio įvykiais šiaurės Kosove ir ypač 
smurtiniais veiksmais po liepos mėnesio 
incidentų, taip pat vėlesniais išpuoliais 
prieš tarptautines KFOR pajėgas; smerkia 
tokius veiksmus ir primena, kad įtampą 
regione galima panaikinti visam laikui tik 
sprendimais, priimtais derybose vykstant
Belgrado ir Prištinos dialogui; šiomis 
aplinkybėmis džiaugiasi iki šiol pasiektais
susitarimais; su pasitenkinimu pažymi, 
kad Serbijos vyriausybė vėl konstruktyviai 
dalyvauja šiame dialoge – tai matyti 
atsižvelgiant į sudarytą integruoto sienų 
valdymo susitarimą ir į tai, kad jau 
pasiektas susitarimas dėl Kosovo 
dalyvavimo regioniniuose forumuose 
principo; pabrėžia, kad svarbu
visapusiškai ir laiku įgyvendinti 
susitarimus, pasiektus tarpininkaujant 
ES, ir džiaugiasi, kad buvo užtikrintas 
reguliarus prekių srautas, ir tam galimybę 
sudarė tai, kad – kaip teigiami veiksmai
šiuo tikslu – buvo priimti muitinės 
antspaudai, Serbijos vyriausybė EULEX 
pateikė pirmuosius 10 000 gimimo 
liudijimų egzempliorių ir buvo pradėtas 
įgyvendinti 2011 m. gruodžio 26 d. 
susitarimas dėl judėjimo laisvės; palankiai 
vertina prezidento B. Tadićiaus
pareiškimą, kad būtina išardyti barikadas ir
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tinkamai vykdyti savo įgaliojimus; vėliau jas iš dalies pašalinti, taip pat jo 
keturių punktų planą dėl ilgalaikio 
Kosovo klausimo sprendimo; primena, kad 
laisvas žmonių, prekių, idėjų ir kapitalo 
judėjimas yra pagrindinė vertybė ES, ir 
ragina Serbijos valdžios institucijas toliau 
skatinti tai, kad visam laikui būtų 
pašalintos barikados ir nebūtų varžoma 
prieiga prie sienos kirtimo punktų, tuo 
pačiu metu būtų palengvintas EULEX
bendradarbiavimas su Kosovo serbais ir
sudaryta galimybė EULEX ir KFOR 
tinkamai vykdyti savo įgaliojimus;

Or. en

Pakeitimas 42
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. yra labai susirūpinęs 2011 m. antrojo 
pusmečio įvykiais šiaurės Kosove ir ypač 
smurtiniais veiksmais po liepos mėnesio 
incidentų; primena, kad įtampą regione 
galima panaikinti visam laikui tik 
sprendimais, priimtais derybose vykstant 
dialogui su Priština; šiomis aplinkybėmis 
džiaugiasi pasiektu susitarimais ir ragina 
Serbijos vyriausybę nedelsiant juos 
visapusiškai įgyvendinti; džiaugiasi, kad 
buvo užtikrintas reguliarus prekių srautas, 
ir tam galimybę sudarė tai, kad – kaip 
pirmieji susitarimų įgyvendinimo veiksmai 
– buvo priimti muitinės antspaudai, 
Serbijos vyriausybė EULEX pateikė 
pirmuosius 10 000 gimimo liudijimų 
egzempliorių ir buvo pradėtas įgyvendinti 
2011 m. gruodžio 26 d. susitarimas dėl 

3. yra labai susirūpinęs 2011 m. antrojo 
pusmečio įvykiais šiaurės Kosove ir ypač 
smurtiniais veiksmais po liepos mėnesio 
incidentų; primena, kad įtampą regione 
galima panaikinti visam laikui tik 
sprendimais, priimtais derybose vykstant 
dialogui su Priština, kuriais nedaromas 
poveikis Kosovo kaip nepriklausomos 
valstybės statusui ir nekeliamas šis 
klausimas; šiomis aplinkybėmis džiaugiasi
pasiektais susitarimais ir ragina Serbijos 
vyriausybę nedelsiant juos visapusiškai 
įgyvendinti; džiaugiasi, kad buvo 
užtikrintas reguliarus prekių srautas, ir tam 
galimybę sudarė tai, kad – kaip pirmieji 
susitarimų įgyvendinimo veiksmai – buvo 
priimti muitinės antspaudai, Serbijos 
vyriausybė EULEX pateikė pirmuosius 
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judėjimo laisvės; palankiai vertina 
prezidento B. Tadić pareiškimą, kad būtina 
išardyti barikadas, kurios vėliau buvo iš 
dalies išardytos; primena, kad laisvas 
žmonių, prekių, idėjų ir kapitalo judėjimas 
yra pagrindinė vertybė ES, ir ragina 
Serbijos valdžios institucijas užtikrinti, kad 
visam laikui būtų pašalintos barikados ir 
nebūtų varžoma prieiga prie sienos kirtimo 
punktų; ragina Serbijos valdžios 
institucijas palengvinti EULEX 
bendradarbiavimą su Kosovo serbais ir 
sudaryti EULEX ir KFOR galimybę 
tinkamai vykdyti savo įgaliojimus;

10 000 gimimo liudijimų egzempliorių ir 
buvo pradėtas įgyvendinti 2011 m. 
gruodžio 26 d. susitarimas dėl judėjimo 
laisvės; palankiai vertina prezidento 
B. Tadićiaus pareiškimą, kad būtina 
išardyti barikadas ir vėliau jas iš dalies 
pašalinti; primena, kad laisvas žmonių, 
prekių, idėjų ir kapitalo judėjimas yra 
pagrindinė vertybė ES, ir ragina Serbijos 
valdžios institucijas užtikrinti, kad visam 
laikui būtų pašalintos barikados ir nebūtų 
varžoma prieiga prie sienos kirtimo punktų
ir pravažiavimas pro juos; ragina Serbijos 
valdžios institucijas palengvinti EULEX 
bendradarbiavimą su Kosovo serbais ir 
sudaryti EULEX ir KFOR galimybę 
tinkamai vykdyti savo įgaliojimus, taip pat 
primena Serbijos vyriausybei apie jos 
prievolę imtis visų priemonių siekiant 
užkirsti kelią smurtiniams išpuoliams 
prieš Europos saugumo pajėgas regione;

Or. en

Pakeitimas 43
Eduard Kukan

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. yra labai susirūpinęs 2011 m. antrojo 
pusmečio įvykiais šiaurės Kosove ir ypač 
smurtiniais veiksmais po liepos mėnesio 
incidentų; primena, kad įtampą regione 
galima panaikinti visam laikui tik 
sprendimais, priimtais derybose vykstant 
dialogui su Priština; šiomis aplinkybėmis 
džiaugiasi pasiektu susitarimais ir ragina 
Serbijos vyriausybę nedelsiant juos 
visapusiškai įgyvendinti; džiaugiasi, kad 
buvo užtikrintas reguliarus prekių srautas, 
ir tam galimybę sudarė tai, kad – kaip 
pirmieji susitarimų įgyvendinimo veiksmai 
– buvo priimti muitinės antspaudai, 

3. yra labai susirūpinęs 2011 m. antrojo 
pusmečio įvykiais šiaurės Kosove ir ypač 
smurtiniais veiksmais po liepos mėnesio 
incidentų; primena, kad įtampą regione 
galima panaikinti visam laikui tik
nuolatinėmis politinėmis pastangomis ir
sprendimais, priimtais derybose vykstant 
dialogui su Priština; šiomis aplinkybėmis 
džiaugiasi pasiektais susitarimais ir ragina 
Serbijos vyriausybę nedelsiant juos 
visapusiškai įgyvendinti; džiaugiasi, kad 
buvo užtikrintas reguliarus prekių srautas, 
ir tam galimybę sudarė tai, kad – kaip 
pirmieji susitarimų įgyvendinimo veiksmai 
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Serbijos vyriausybė EULEX pateikė 
pirmuosius 10 000 gimimo liudijimų 
egzempliorių ir buvo pradėtas įgyvendinti 
2011 m. gruodžio 26 d. susitarimas dėl 
judėjimo laisvės; palankiai vertina 
prezidento B. Tadić pareiškimą, kad būtina 
išardyti barikadas, kurios vėliau buvo iš 
dalies išardytos; primena, kad laisvas 
žmonių, prekių, idėjų ir kapitalo judėjimas 
yra pagrindinė vertybė ES, ir ragina 
Serbijos valdžios institucijas užtikrinti, kad 
visam laikui būtų pašalintos barikados ir 
nebūtų varžoma prieiga prie sienos kirtimo 
punktų; ragina Serbijos valdžios 
institucijas palengvinti EULEX 
bendradarbiavimą su Kosovo serbais ir 
sudaryti EULEX ir KFOR galimybę 
tinkamai vykdyti savo įgaliojimus;

– buvo priimti muitinės antspaudai, 
Serbijos vyriausybė EULEX pateikė 
pirmuosius 10 000 gimimo liudijimų 
egzempliorių ir buvo pradėtas įgyvendinti 
2011 m. gruodžio 26 d. susitarimas dėl 
judėjimo laisvės; palankiai vertina 
prezidento B. Tadićiaus pareiškimą, kad 
būtina išardyti barikadas ir vėliau jas iš 
dalies pašalinti; primena, kad laisvas 
žmonių, prekių, idėjų ir kapitalo judėjimas 
yra pagrindinė vertybė ES, ir ragina 
Serbijos valdžios institucijas teikti tolesnę 
paramą ir sudaryti sąlygas tam, kad visam 
laikui būtų pašalintos barikados ir nebūtų 
varžoma prieiga prie sienos kirtimo 
punktų; ragina Serbijos valdžios 
institucijas palengvinti EULEX 
bendradarbiavimą su Kosovo serbais ir 
sudaryti EULEX ir KFOR galimybę 
tinkamai vykdyti savo įgaliojimus;

Or. en

Pakeitimas 44
Kristian Vigenin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. yra labai susirūpinęs 2011 m. antrojo 
pusmečio įvykiais šiaurės Kosove ir ypač 
smurtiniais veiksmais po liepos mėnesio 
incidentų; primena, kad įtampą regione 
galima panaikinti visam laikui tik 
sprendimais, priimtais derybose vykstant 
dialogui su Priština; šiomis aplinkybėmis 
džiaugiasi pasiektu susitarimais ir ragina 
Serbijos vyriausybę nedelsiant juos 
visapusiškai įgyvendinti; džiaugiasi, kad 
buvo užtikrintas reguliarus prekių srautas, 
ir tam galimybę sudarė tai, kad – kaip 
pirmieji susitarimų įgyvendinimo veiksmai 
– buvo priimti muitinės antspaudai, 
Serbijos vyriausybė EULEX pateikė 

3. yra labai susirūpinęs 2011 m. antrojo 
pusmečio įvykiais šiaurės Kosove ir ypač 
smurtiniais veiksmais po liepos mėnesio 
incidentų; primena, kad įtampą regione 
galima panaikinti visam laikui tik
pragmatiškais ir tvariais sprendimais, 
priimtais derybose vykstant dialogui su 
Priština; šiomis aplinkybėmis džiaugiasi 
pasiektu susitarimais ir ragina Serbijos 
vyriausybę nedelsiant juos visapusiškai 
įgyvendinti; džiaugiasi, kad buvo 
užtikrintas reguliarus prekių srautas, ir tam 
galimybę sudarė tai, kad – kaip pirmieji 
susitarimų įgyvendinimo veiksmai – buvo 
priimti muitinės antspaudai, Serbijos 
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pirmuosius 10 000 gimimo liudijimų 
egzempliorių ir buvo pradėtas įgyvendinti 
2011 m. gruodžio 26 d. susitarimas dėl 
judėjimo laisvės; palankiai vertina 
prezidento B. Tadić pareiškimą, kad būtina 
išardyti barikadas, kurios vėliau buvo iš 
dalies išardytos; primena, kad laisvas 
žmonių, prekių, idėjų ir kapitalo judėjimas 
yra pagrindinė vertybė ES, ir ragina 
Serbijos valdžios institucijas užtikrinti, kad 
visam laikui būtų pašalintos barikados ir 
nebūtų varžoma prieiga prie sienos kirtimo 
punktų; ragina Serbijos valdžios 
institucijas palengvinti EULEX 
bendradarbiavimą su Kosovo serbais ir 
sudaryti EULEX ir KFOR galimybę 
tinkamai vykdyti savo įgaliojimus;

vyriausybė EULEX pateikė pirmuosius 
10 000 gimimo liudijimų egzempliorių ir 
buvo pradėtas įgyvendinti 2011 m. 
gruodžio 26 d. susitarimas dėl judėjimo 
laisvės; palankiai vertina prezidento 
B. Tadić pareiškimą, kad būtina išardyti 
barikadas, kurios vėliau buvo iš dalies 
išardytos; primena, kad laisvas žmonių, 
prekių, idėjų, paslaugų ir kapitalo 
judėjimas yra pagrindinė vertybė ES, ir 
ragina Serbijos valdžios institucijas 
užtikrinti, kad visam laikui būtų pašalintos 
barikados ir nebūtų varžoma prieiga prie 
sienos kirtimo punktų; ragina Serbijos 
valdžios institucijas palengvinti EULEX 
bendradarbiavimą su Kosovo serbais ir 
sudaryti EULEX ir KFOR galimybę 
tinkamai vykdyti savo įgaliojimus;

Or. en

Pakeitimas 45
György Schöpflin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. yra labai susirūpinęs 2011 m. antrojo 
pusmečio įvykiais šiaurės Kosove ir ypač 
smurtiniais veiksmais po liepos mėnesio 
incidentų; primena, kad įtampą regione 
galima panaikinti visam laikui tik 
sprendimais, priimtais derybose vykstant 
dialogui su Priština; šiomis aplinkybėmis 
džiaugiasi pasiektu susitarimais ir ragina 
Serbijos vyriausybę nedelsiant juos 
visapusiškai įgyvendinti; džiaugiasi, kad 
buvo užtikrintas reguliarus prekių srautas, 
ir tam galimybę sudarė tai, kad – kaip 
pirmieji susitarimų įgyvendinimo veiksmai 
– buvo priimti muitinės antspaudai, 
Serbijos vyriausybė EULEX pateikė 
pirmuosius 10 000 gimimo liudijimų 
egzempliorių ir buvo pradėtas įgyvendinti 

3. yra labai susirūpinęs 2011 m. antrojo 
pusmečio įvykiais šiaurės Kosove ir ypač 
smurtiniais veiksmais po liepos mėnesio 
incidentų; primena, kad įtampą regione 
galima panaikinti visam laikui tik 
sprendimais, priimtais derybose vykstant 
dialogui su Priština, ir primena tautinės 
daugumos ir mažumos stabilių santykių, 
grindžiamų abipuse pagarba, svarbą;
šiomis aplinkybėmis džiaugiasi pasiektu 
susitarimais ir ragina Serbijos vyriausybę 
nedelsiant juos visapusiškai įgyvendinti; 
džiaugiasi, kad buvo užtikrintas reguliarus 
prekių srautas, ir tam galimybę sudarė tai, 
kad – kaip pirmieji susitarimų 
įgyvendinimo veiksmai – buvo priimti 
muitinės antspaudai, Serbijos vyriausybė 
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2011 m. gruodžio 26 d. susitarimas dėl 
judėjimo laisvės; palankiai vertina 
prezidento B. Tadić pareiškimą, kad būtina 
išardyti barikadas, kurios vėliau buvo iš 
dalies išardytos; primena, kad laisvas 
žmonių, prekių, idėjų ir kapitalo judėjimas 
yra pagrindinė vertybė ES, ir ragina 
Serbijos valdžios institucijas užtikrinti, kad 
visam laikui būtų pašalintos barikados ir 
nebūtų varžoma prieiga prie sienos kirtimo 
punktų; ragina Serbijos valdžios 
institucijas palengvinti EULEX 
bendradarbiavimą su Kosovo serbais ir 
sudaryti EULEX ir KFOR galimybę 
tinkamai vykdyti savo įgaliojimus;

EULEX pateikė pirmuosius 10 000 gimimo
liudijimų egzempliorių ir buvo pradėtas 
įgyvendinti 2011 m. gruodžio 26 d. 
susitarimas dėl judėjimo laisvės; palankiai 
vertina prezidento B. Tadić pareiškimą, 
kad būtina išardyti barikadas, kurios vėliau 
buvo iš dalies išardytos; primena, kad 
laisvas žmonių, prekių, idėjų ir kapitalo 
judėjimas yra pagrindinė vertybė ES, ir 
ragina Serbijos valdžios institucijas 
skatinti, kad visam laikui būtų pašalintos 
barikados ir nebūtų varžoma prieiga prie 
sienos kirtimo punktų; ragina Serbijos 
valdžios institucijas palengvinti EULEX 
bendradarbiavimą su Kosovo serbais ir 
sudaryti EULEX ir KFOR galimybę 
tinkamai vykdyti savo įgaliojimus;

Or. en

Pakeitimas 46
Marietta Giannakou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. yra labai susirūpinęs 2011 m. antrojo 
pusmečio įvykiais šiaurės Kosove ir ypač 
smurtiniais veiksmais po liepos mėnesio 
incidentų; primena, kad įtampą regione 
galima panaikinti visam laikui tik 
sprendimais, priimtais derybose vykstant 
dialogui su Priština; šiomis aplinkybėmis 
džiaugiasi pasiektu susitarimais ir ragina 
Serbijos vyriausybę nedelsiant juos
visapusiškai įgyvendinti; džiaugiasi, kad 
buvo užtikrintas reguliarus prekių srautas, 
ir tam galimybę sudarė tai, kad – kaip 
pirmieji susitarimų įgyvendinimo veiksmai 
– buvo priimti muitinės antspaudai, 
Serbijos vyriausybė EULEX pateikė 
pirmuosius 10 000 gimimo liudijimų 
egzempliorių ir buvo pradėtas įgyvendinti 
2011 m. gruodžio 26 d. susitarimas dėl 

3. yra labai susirūpinęs 2011 m. antrojo 
pusmečio įvykiais šiaurės Kosove ir ypač 
smurtiniais veiksmais po liepos mėnesio 
incidentų; primena, kad įtampą regione 
galima panaikinti visam laikui tik 
sprendimais, priimtais derybose vykstant 
dialogui su Priština; šiomis aplinkybėmis 
džiaugiasi pasiektais susitarimais ir ragina 
Serbijos vyriausybę pradėti juos nedelsiant 
ir sąžiningai įgyvendinti; džiaugiasi, kad 
buvo užtikrintas reguliarus prekių srautas, 
ir tam galimybę sudarė tai, kad – kaip 
pirmieji susitarimų įgyvendinimo veiksmai 
– buvo priimti muitinės antspaudai, 
Serbijos vyriausybė EULEX pateikė 
pirmuosius 10 000 gimimo liudijimų 
egzempliorių ir buvo pradėtas įgyvendinti 
2011 m. gruodžio 26 d. susitarimas dėl 
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judėjimo laisvės; palankiai vertina 
prezidento B. Tadić pareiškimą, kad būtina 
išardyti barikadas, kurios vėliau buvo iš 
dalies išardytos; primena, kad laisvas 
žmonių, prekių, idėjų ir kapitalo judėjimas 
yra pagrindinė vertybė ES, ir ragina 
Serbijos valdžios institucijas užtikrinti, kad 
visam laikui būtų pašalintos barikados ir 
nebūtų varžoma prieiga prie sienos kirtimo 
punktų; ragina Serbijos valdžios 
institucijas palengvinti EULEX
bendradarbiavimą su Kosovo serbais ir 
sudaryti EULEX ir KFOR galimybę 
tinkamai vykdyti savo įgaliojimus;

judėjimo laisvės; palankiai vertina 
prezidento B. Tadić pareiškimą, kad būtina 
išardyti barikadas, kurios vėliau buvo iš 
dalies išardytos; primena, kad laisvas 
žmonių, prekių, idėjų ir kapitalo judėjimas 
yra pagrindinė vertybė ES, ir ragina 
Serbijos valdžios institucijas užtikrinti, kad 
visam laikui būtų pašalintos barikados ir 
nebūtų varžoma prieiga prie sienos kirtimo 
punktų; ragina Serbijos valdžios 
institucijas palengvinti EULEX 
bendradarbiavimą su Kosovo serbais ir 
sudaryti EULEX ir KFOR galimybę 
tinkamai vykdyti savo įgaliojimus;

Or. en

Pakeitimas 47
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. yra labai susirūpinęs 2011 m. antrojo 
pusmečio įvykiais šiaurės Kosove ir ypač 
smurtiniais veiksmais po liepos mėnesio 
incidentų; primena, kad įtampą regione 
galima panaikinti visam laikui tik 
sprendimais, priimtais derybose vykstant 
dialogui su Priština; šiomis aplinkybėmis 
džiaugiasi pasiektu susitarimais ir ragina 
Serbijos vyriausybę nedelsiant juos 
visapusiškai įgyvendinti; džiaugiasi, kad 
buvo užtikrintas reguliarus prekių srautas, 
ir tam galimybę sudarė tai, kad – kaip 
pirmieji susitarimų įgyvendinimo veiksmai 
– buvo priimti muitinės antspaudai, 
Serbijos vyriausybė EULEX pateikė 
pirmuosius 10 000 gimimo liudijimų 
egzempliorių ir buvo pradėtas įgyvendinti 
2011 m. gruodžio 26 d. susitarimas dėl 
judėjimo laisvės; palankiai vertina 
prezidento B. Tadić pareiškimą, kad būtina 
išardyti barikadas, kurios vėliau buvo iš 

3. yra labai susirūpinęs 2011 m. antrojo 
pusmečio įvykiais šiaurės Kosove ir ypač 
smurtiniais veiksmais po liepos mėnesio 
incidentų; primena, kad įtampą regione 
galima panaikinti visam laikui tik 
sprendimais, priimtais derybose vykstant 
dialogui su Priština; šiomis aplinkybėmis 
džiaugiasi pasiektu susitarimais ir ragina 
Serbijos vyriausybę nedelsiant juos 
visapusiškai įgyvendinti; pabrėžia 
dalyvavimo Kosovo regiono forumuose 
svarbą regiono stabilumui ir vystymuisi;
džiaugiasi, kad buvo užtikrintas reguliarus 
prekių srautas, ir tam galimybę sudarė tai, 
kad – kaip pirmieji susitarimų 
įgyvendinimo veiksmai – buvo priimti 
muitinės antspaudai, Serbijos vyriausybė 
EULEX pateikė pirmuosius 10 000 gimimo 
liudijimų egzempliorių ir buvo pradėtas 
įgyvendinti 2011 m. gruodžio 26 d. 
susitarimas dėl judėjimo laisvės; palankiai 
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dalies išardytos; primena, kad laisvas 
žmonių, prekių, idėjų ir kapitalo judėjimas 
yra pagrindinė vertybė ES, ir ragina 
Serbijos valdžios institucijas užtikrinti, kad 
visam laikui būtų pašalintos barikados ir 
nebūtų varžoma prieiga prie sienos kirtimo 
punktų; ragina Serbijos valdžios 
institucijas palengvinti EULEX 
bendradarbiavimą su Kosovo serbais ir 
sudaryti EULEX ir KFOR galimybę 
tinkamai vykdyti savo įgaliojimus;

vertina prezidento B. Tadić pareiškimą, 
kad būtina išardyti barikadas, kurios vėliau 
buvo iš dalies išardytos; ragina politinius
vadovus priimti konstruktyvios politikos 
kryptį siekiant nesukelti pavojaus pasiektų 
susitarimų įgyvendinimui ir vykstančioms 
Serbijos ir Kosovo deryboms; primena, 
kad laisvas žmonių, prekių, idėjų ir 
kapitalo judėjimas yra pagrindinė vertybė 
ES, ir ragina Serbijos valdžios institucijas 
užtikrinti, kad visam laikui būtų pašalintos 
barikados ir nebūtų varžoma prieiga prie 
sienos kirtimo punktų; ragina Serbijos 
valdžios institucijas palengvinti EULEX 
bendradarbiavimą su Kosovo serbais ir 
sudaryti EULEX ir KFOR galimybę 
tinkamai vykdyti savo įgaliojimus;

Or. en

Pakeitimas 48
Jelko Kacin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. yra labai susirūpinęs 2011 m. antrojo 
pusmečio įvykiais šiaurės Kosove ir ypač 
smurtiniais veiksmais po liepos mėnesio 
incidentų; primena, kad įtampą regione 
galima panaikinti visam laikui tik 
sprendimais, priimtais derybose vykstant 
dialogui su Priština; šiomis aplinkybėmis 
džiaugiasi pasiektu susitarimais ir ragina 
Serbijos vyriausybę nedelsiant juos 
visapusiškai įgyvendinti; džiaugiasi, kad 
buvo užtikrintas reguliarus prekių srautas, 
ir tam galimybę sudarė tai, kad – kaip 
pirmieji susitarimų įgyvendinimo veiksmai 
– buvo priimti muitinės antspaudai, 
Serbijos vyriausybė EULEX pateikė 
pirmuosius 10 000 gimimo liudijimų 
egzempliorių ir buvo pradėtas įgyvendinti 
2011 m. gruodžio 26 d. susitarimas dėl 

3. yra labai susirūpinęs 2011 m. antrojo 
pusmečio įvykiais šiaurės Kosove ir ypač 
smurtiniais veiksmais po liepos mėnesio 
incidentų; primena, kad įtampą regione 
galima panaikinti visam laikui tik 
sprendimais, priimtais derybose vykstant 
dialogui su Priština; šiomis aplinkybėmis 
džiaugiasi pasiektu susitarimais ir ragina 
Serbijos vyriausybę nedelsiant juos 
visapusiškai įgyvendinti; džiaugiasi, kad 
buvo užtikrintas reguliarus prekių srautas, 
ir tam galimybę sudarė tai, kad – kaip 
pirmieji susitarimų įgyvendinimo veiksmai 
– buvo priimti muitinės antspaudai, 
Serbijos vyriausybė EULEX pateikė dalį iš 
pirmųjų 10 000–15 000 civilinės 
registracijos knygų, kurios buvo paimtos 
iš Kosovo, ir buvo pradėtas įgyvendinti 
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judėjimo laisvės; palankiai vertina 
prezidento B. Tadić pareiškimą, kad būtina 
išardyti barikadas, kurios vėliau buvo iš 
dalies išardytos; primena, kad laisvas 
žmonių, prekių, idėjų ir kapitalo judėjimas 
yra pagrindinė vertybė ES, ir ragina 
Serbijos valdžios institucijas užtikrinti, kad 
visam laikui būtų pašalintos barikados ir 
nebūtų varžoma prieiga prie sienos kirtimo 
punktų; ragina Serbijos valdžios 
institucijas palengvinti EULEX 
bendradarbiavimą su Kosovo serbais ir 
sudaryti EULEX ir KFOR galimybę 
tinkamai vykdyti savo įgaliojimus;

2011 m. gruodžio 26 d. susitarimas dėl 
judėjimo laisvės; palankiai vertina 
prezidento B. Tadić pareiškimą, kad būtina 
išardyti barikadas, kurios vėliau buvo iš 
dalies išardytos; primena, kad laisvas 
žmonių, prekių, idėjų ir kapitalo judėjimas 
yra pagrindinė vertybė ES, ir ragina 
Serbijos valdžios institucijas užtikrinti, kad 
visam laikui būtų pašalintos barikados ir 
nebūtų varžoma prieiga prie sienos kirtimo 
punktų; ragina Serbijos valdžios 
institucijas palengvinti EULEX 
bendradarbiavimą su Kosovo serbais ir 
sudaryti EULEX ir KFOR galimybę 
tinkamai vykdyti savo įgaliojimus;

Or. en

Pakeitimas 49
Pino Arlacchi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. yra labai susirūpinęs 2011 m. antrojo 
pusmečio įvykiais šiaurės Kosove ir ypač 
smurtiniais veiksmais po liepos mėnesio 
incidentų; primena, kad įtampą regione 
galima panaikinti visam laikui tik 
sprendimais, priimtais derybose vykstant 
dialogui su Priština; šiomis aplinkybėmis 
džiaugiasi pasiektu susitarimais ir ragina 
Serbijos vyriausybę nedelsiant juos 
visapusiškai įgyvendinti; džiaugiasi, kad 
buvo užtikrintas reguliarus prekių srautas, 
ir tam galimybę sudarė tai, kad – kaip 
pirmieji susitarimų įgyvendinimo veiksmai 
– buvo priimti muitinės antspaudai, 
Serbijos vyriausybė EULEX pateikė 
pirmuosius 10 000 gimimo liudijimų 
egzempliorių ir buvo pradėtas įgyvendinti 
2011 m. gruodžio 26 d. susitarimas dėl 
judėjimo laisvės; palankiai vertina 
prezidento B. Tadić pareiškimą, kad būtina 

3. yra labai susirūpinęs 2011 m. antrojo 
pusmečio įvykiais šiaurės Kosove ir ypač 
smurtiniais veiksmais po liepos mėnesio 
incidentų; primena, kad įtampą regione 
galima panaikinti visam laikui tik 
sprendimais, priimtais derybose vykstant 
dialogui su Priština; šiomis aplinkybėmis 
džiaugiasi pasiektu susitarimais ir ragina 
Serbijos vyriausybę nedelsiant juos 
visapusiškai įgyvendinti; džiaugiasi, kad 
buvo užtikrintas reguliarus prekių srautas, 
ir tam galimybę sudarė tai, kad – kaip 
pirmieji susitarimų įgyvendinimo veiksmai 
– buvo priimti muitinės antspaudai, 
Serbijos vyriausybė EULEX pateikė 
pirmuosius 10 000 gimimo liudijimų 
egzempliorių ir buvo pradėtas įgyvendinti 
2011 m. gruodžio 26 d. susitarimas dėl 
judėjimo laisvės; palankiai vertina 
prezidento B. Tadić pareiškimą, kad būtina 
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išardyti barikadas, kurios vėliau buvo iš 
dalies išardytos; primena, kad laisvas 
žmonių, prekių, idėjų ir kapitalo judėjimas 
yra pagrindinė vertybė ES, ir ragina 
Serbijos valdžios institucijas užtikrinti, kad 
visam laikui būtų pašalintos barikados ir 
nebūtų varžoma prieiga prie sienos kirtimo 
punktų; ragina Serbijos valdžios 
institucijas palengvinti EULEX 
bendradarbiavimą su Kosovo serbais ir 
sudaryti EULEX ir KFOR galimybę 
tinkamai vykdyti savo įgaliojimus;

išardyti barikadas, kurios vėliau buvo iš 
dalies išardytos; primena, kad laisvas 
žmonių, prekių, idėjų ir kapitalo judėjimas 
yra pagrindinė vertybė ES, ir ragina 
Serbijos valdžios institucijas užtikrinti, kad 
visam laikui būtų pašalintos barikados ir 
nebūtų varžoma prieiga prie sienos kirtimo 
punktų;

Or. en

Pakeitimas 50
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3a. atkreipia dėmesį į Serbijos ministro 
pirmininko pavaduotojo ir užsienio 
reikalų ministro, Ivicos Dačićo 
pareiškimus, kuriuose teigiama, kad 
Serbija negali pripažinti Kosovo 
nepriklausomybės, nes tas pripažinimas 
nesuderinamas su naryste ES;

Or. it

Pakeitimas 51
Maria Eleni Koppa, Pino Arlacchi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. palankiai vertina tai, kad dar kartą 
patvirtintas Belgrado ir Prištinos dialogo 
būtinybę, siekiant pagerinti abiejų šalių

4. palankiai vertina tai, kad dar kartą 
patvirtinta Belgrado ir Prištinos dialogo 
būtinybė, siekiant pagerinti visų šio 
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žmonių gyvenimo sąlygas, ir pabrėžia šio 
proceso svarbą siekiant didesnio regionų 
bendradarbiavimo, stabilumo ir stojimo 
proceso dinamiškumo;

regiono žmonių gyvenimo sąlygas, ir 
pabrėžia, kad būtina tinkamai ištirti 
smurto atvejus, ypač jei su tais atvejais 
susijusios tarptautinės pajėgos KFOR;

Or. en

Pakeitimas 52
Marietta Giannakou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. palankiai vertina tai, kad dar kartą 
patvirtintas Belgrado ir Prištinos dialogo 
būtinybę, siekiant pagerinti abiejų šalių
žmonių gyvenimo sąlygas, ir pabrėžia šio 
proceso svarbą siekiant didesnio regionų 
bendradarbiavimo, stabilumo ir stojimo 
proceso dinamiškumo;

4. palankiai vertina tai, kad dar kartą 
patvirtinta Belgrado ir Prištinos dialogo 
būtinybė, siekiant pagerinti šio regiono
žmonių gyvenimo sąlygas, ir pabrėžia šio 
proceso svarbą siekiant didesnio regionų 
bendradarbiavimo, stabilumo ir stojimo 
proceso dinamiškumo;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. palankiai vertina tai, kad dar kartą 
patvirtintas Belgrado ir Prištinos dialogo 
būtinybę, siekiant pagerinti abiejų šalių
žmonių gyvenimo sąlygas, ir pabrėžia šio 
proceso svarbą siekiant didesnio regionų 
bendradarbiavimo, stabilumo ir stojimo 
proceso dinamiškumo;

4. palankiai vertina tai, kad dar kartą 
patvirtinta Belgrado ir Prištinos dialogo 
būtinybė, siekiant pagerinti žmonių 
gyvenimo sąlygas, ir pabrėžia šio proceso 
svarbą siekiant didesnio regionų 
bendradarbiavimo, stabilumo ir stojimo 
proceso dinamiškumo;

Or. en
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Pakeitimas 54
Nikolaos Salavrakos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. palankiai vertina tai, kad dar kartą 
patvirtintas Belgrado ir Prištinos dialogo 
būtinybę, siekiant pagerinti abiejų šalių
žmonių gyvenimo sąlygas, ir pabrėžia šio 
proceso svarbą siekiant didesnio regionų 
bendradarbiavimo, stabilumo ir stojimo 
proceso dinamiškumo;

4. palankiai vertina tai, kad dar kartą 
patvirtinta Belgrado ir Prištinos dialogo 
būtinybė, siekiant pagerinti ir Serbijos, ir 
Kosovo žmonių gyvenimo sąlygas, ir 
pabrėžia šio proceso svarbą siekiant 
didesnio regionų bendradarbiavimo, 
stabilumo ir stojimo proceso dinamiškumo;

Or. en

Pakeitimas 55
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. palankiai vertina tai, kad dar kartą 
patvirtintas Belgrado ir Prištinos dialogo 
būtinybę, siekiant pagerinti abiejų šalių
žmonių gyvenimo sąlygas, ir pabrėžia šio 
proceso svarbą siekiant didesnio regionų 
bendradarbiavimo, stabilumo ir stojimo 
proceso dinamiškumo;

4. palankiai vertina tai, kad dar kartą 
patvirtinta Belgrado ir Prištinos dialogo 
būtinybė, siekiant pagerinti šio regiono
žmonių gyvenimo sąlygas, ir pabrėžia šio 
proceso svarbą siekiant didesnio regionų 
bendradarbiavimo, stabilumo ir stojimo 
proceso dinamiškumo;

Or. el

Pakeitimas 56
Andreas Mölzer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. palankiai vertina tai, kad dar kartą 
patvirtintas Belgrado ir Prištinos dialogo 
būtinybę, siekiant pagerinti abiejų šalių 
žmonių gyvenimo sąlygas, ir pabrėžia šio 
proceso svarbą siekiant didesnio regionų 
bendradarbiavimo, stabilumo ir stojimo 
proceso dinamiškumo;

4. palankiai vertina tai, kad dar kartą 
patvirtinta Belgrado ir Prištinos dialogo 
būtinybė, siekiant pagerinti abiejų šalių 
žmonių gyvenimo sąlygas;

Or. de

Pakeitimas 57
Eduard Kukan

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. palankiai vertina tai, kad dar kartą 
patvirtintas Belgrado ir Prištinos dialogo 
būtinybę, siekiant pagerinti abiejų šalių 
žmonių gyvenimo sąlygas, ir pabrėžia šio 
proceso svarbą siekiant didesnio regionų 
bendradarbiavimo, stabilumo ir stojimo 
proceso dinamiškumo;

4. palankiai vertina tai, kad dar kartą 
patvirtinta Belgrado ir Prištinos dialogo 
būtinybė, siekiant pagerinti abiejų šalių 
žmonių gyvenimo sąlygas, ir pabrėžia šio 
proceso svarbą siekiant didesnio regionų 
bendradarbiavimo, stabilumo ir stojimo 
proceso dinamiškumo; ragina ir Belgradą, 
ir Prištiną surengti sąžiningas derybas ir 
toliau įgyvendinti susitarimus;

Or. en

Pakeitimas 58
Doris Pack

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. palankiai vertina tai, kad dar kartą 
patvirtintas Belgrado ir Prištinos dialogo 
būtinybę, siekiant pagerinti abiejų šalių 

4. palankiai vertina tai, kad dar kartą 
patvirtinta Belgrado ir Prištinos dialogo 
būtinybė, siekiant pagerinti abiejų šalių 
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žmonių gyvenimo sąlygas, ir pabrėžia šio 
proceso svarbą siekiant didesnio regionų 
bendradarbiavimo, stabilumo ir stojimo 
proceso dinamiškumo;

žmonių gyvenimo sąlygas, ir pabrėžia šio 
proceso svarbą siekiant didesnio regionų 
bendradarbiavimo, stabilumo ir stojimo 
proceso dinamiškumo; taigi ragina 
nedelsiant įgyvendinti pasiektus 
rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 59
György Schöpflin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. palankiai vertina tai, kad dar kartą 
patvirtintas Belgrado ir Prištinos dialogo 
būtinybę, siekiant pagerinti abiejų šalių 
žmonių gyvenimo sąlygas, ir pabrėžia šio 
proceso svarbą siekiant didesnio regionų 
bendradarbiavimo, stabilumo ir stojimo 
proceso dinamiškumo;

4. palankiai vertina tai, kad dar kartą 
patvirtinta Belgrado ir Prištinos dialogo 
būtinybė, siekiant pagerinti abiejų šalių 
žmonių gyvenimo sąlygas, ir pabrėžia šio 
proceso svarbą siekiant didesnio regionų 
bendradarbiavimo, stabilumo ir stojimo 
proceso dinamiškumo; vis dėlto primena, 
kad viso bendradarbiavimo svarbiausias 
elementas būtų analogiškų struktūrų 
Kosove likvidavimas;

Or. en

Pakeitimas 60
Ivo Vajgl

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. palankiai vertina tai, kad Serbijos 
piliečiai nuo 2009 m. gruodžio mėn. turi 
galimybę be vizų keliauti Šengeno zonoje, 
ir tam labai pritarė Parlamentas; visiškai 
pritaria šiam bevizio režimo išplėtimui, 
tačiau yra susirūpinęs dėl padidėjusio 

5. palankiai vertina tai, kad Serbijos 
piliečiai nuo 2009 m. gruodžio mėn. turi 
galimybę be vizų keliauti Šengeno zonoje, 
ir tam labai pritarė Parlamentas; visiškai 
pritaria šiam bevizio režimo išplėtimui, 
tačiau yra susirūpinęs dėl padidėjusio 
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skaičiaus prieglobsčio prašytojų kai 
kuriose ES valstybėse narėse; ragina 
valdžios institucijas padvigubinti pastangas 
siekiant visuomenei paaiškinti tokių
prašymų nepriimtinumą ir nustatyti bei 
patraukti baudžiamojon atsakomybėn 
„prieglobsčio prašymo kelionių“ 
organizatorius; ragina ES valstybes nares 
prisidėti prie Serbijos pastangų kovojant su 
organizuotais nusikaltimais, susijusiais su 
neteisėtu netikrų prieglobsčio prašytojų 
gabenimu pasipelnymo tikslu;

skaičiaus prieglobsčio prašytojų kai 
kuriose ES valstybėse narėse; atkreipia 
dėmesį į tai, kad dauguma prieglobsčio 
prašytojų yra tautinių mažumų atstovai; 
pabrėžia, kad Serbija turi aktyviai spręsti 
būtent šių gyventojų problemas, 
skatindama ir lengvindama jų integraciją 
į visuomenę, gerindama jų gyvenimo 
sąlygas, kad galėtų pasiūlyti perspektyvias 
alternatyvas emigracijai; ragina valdžios 
institucijas padvigubinti pastangas siekiant 
visuomenei paaiškinti prieglobsčio
prašymų pasekmes ir nustatyti bei patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn „prieglobsčio 
prašymo kelionių“ organizatorius; ragina 
ES valstybes nares prisidėti prie Serbijos 
pastangų kovojant su organizuotais 
nusikaltimais, susijusiais su neteisėtu 
netikrų prieglobsčio prašytojų gabenimu 
pasipelnymo tikslu; be to, pabrėžia, kad 
Serbija vis labiau tampa šalimi, kuri 
priima prieglobsčio prašytojus, taigi ji turi 
efektyviau valdyti prieglobsčio prašymus;

Or. en

Pakeitimas 61
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. palankiai vertina tai, kad Serbijos 
piliečiai nuo 2009 m. gruodžio mėn. turi 
galimybę be vizų keliauti Šengeno zonoje, 
ir tam labai pritarė Parlamentas; visiškai 
pritaria šiam bevizio režimo išplėtimui, 
tačiau yra susirūpinęs dėl padidėjusio 
skaičiaus prieglobsčio prašytojų kai 
kuriose ES valstybėse narėse; ragina 
valdžios institucijas padvigubinti pastangas 
siekiant visuomenei paaiškinti tokių 
prašymų nepriimtinumą ir nustatyti bei 

5. palankiai vertina tai, kad Serbijos 
piliečiai nuo 2009 m. gruodžio mėn. turi 
galimybę be vizų keliauti Šengeno zonoje, 
ir tam labai pritarė Parlamentas; visiškai 
pritaria šiam bevizio režimo išplėtimui, 
tačiau yra susirūpinęs dėl padidėjusio 
skaičiaus prieglobsčio prašytojų kai 
kuriose ES valstybėse narėse; ragina 
valdžios institucijas padvigubinti pastangas 
siekiant visuomenei paaiškinti tokių 
prašymų nepriimtinumą ir nustatyti bei 
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patraukti baudžiamojon atsakomybėn 
„prieglobsčio prašymo kelionių“ 
organizatorius; ragina ES valstybes nares 
prisidėti prie Serbijos pastangų kovojant su 
organizuotais nusikaltimais, susijusiais su 
neteisėtu netikrų prieglobsčio prašytojų 
gabenimu pasipelnymo tikslu;

patraukti baudžiamojon atsakomybėn 
„prieglobsčio prašymo kelionių“ 
organizatorius; vis dėlto pabrėžia, kad 
priemonės, kuriomis siekiama 
piktnaudžiavimo beviziu režimu 
prevencijos, turėtų būti pagrįstos teisinės 
valstybės principais ir turėtų be reikalo 
nepažeisti pagrindinių teisių, pavyzdžiui, 
pasirinktinai nesuteikiant asmenims teisės 
palikti savo šalį; ragina ES valstybes nares 
prisidėti prie Serbijos pastangų kovojant su 
organizuotais nusikaltimais, susijusiais su 
neteisėtu netikrų prieglobsčio prašytojų 
gabenimu pasipelnymo tikslu; pabrėžia, 
kad daug Europos Sąjungos prieglobsčio 
prašytojų iš Serbijos yra iš romų ir etninių 
albanų bendruomenių, kurių padėtis 
Serbijoje kelia didelį susirūpinimą; ragina 
Serbijos institucijas dėti daugiau 
pastangų siekiant padėti šioms 
bendruomenėms ir spręsti jų problemas 
bei reaguoti į jų skundus ir atitinkamai 
pašalinti didelio prieglobsčio prašymų 
skaičiaus pagrindines priežastis;

Or. en

Pakeitimas 62
Andreas Mölzer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. palankiai vertina tai, kad Serbijos 
piliečiai nuo 2009 m. gruodžio mėn. turi 
galimybę be vizų keliauti Šengeno zonoje, 
ir tam labai pritarė Parlamentas; visiškai 
pritaria šiam bevizio režimo išplėtimui, 
tačiau yra susirūpinęs dėl padidėjusio 
skaičiaus prieglobsčio prašytojų kai 
kuriose ES valstybėse narėse; ragina 
valdžios institucijas padvigubinti pastangas 
siekiant visuomenei paaiškinti tokių 
prašymų nepriimtinumą ir nustatyti bei 

5. palankiai vertina tai, kad Serbijos 
piliečiai nuo 2009 m. gruodžio mėn. turi 
galimybę be vizų keliauti Šengeno zonoje, 
ir tam labai pritarė Parlamentas; vis dėlto, 
atsižvelgdamas į ligšiolinę patirtį, 
nesutinka, kad bevizio režimo išplėtimas 
turėtų būti atidėtas iki Serbijos valdžios 
institucijos pradės kontroliuoti 
prieglobsčio prašymus ir užkirs kelią jais 
piktnaudžiauti; taigi ragina valdžios 
institucijas padvigubinti pastangas siekiant 
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patraukti baudžiamojon atsakomybėn 
„prieglobsčio prašymo kelionių“ 
organizatorius; ragina ES valstybes nares 
prisidėti prie Serbijos pastangų kovojant su 
organizuotais nusikaltimais, susijusiais su 
neteisėtu netikrų prieglobsčio prašytojų 
gabenimu pasipelnymo tikslu;

visuomenei paaiškinti tokių prašymų 
nepriimtinumą ir nustatyti bei patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn „prieglobsčio 
prašymo kelionių“ organizatorius; ragina 
ES valstybes nares prisidėti prie Serbijos 
pastangų kovojant su organizuotais 
nusikaltimais, susijusiais su neteisėtu 
netikrų prieglobsčio prašytojų gabenimu 
pasipelnymo tikslu;

Or. de

Pakeitimas 63
Pino Arlacchi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. palankiai vertina tai, kad Serbijos 
piliečiai nuo 2009 m. gruodžio mėn. turi 
galimybę be vizų keliauti Šengeno zonoje, 
ir tam labai pritarė Parlamentas; visiškai 
pritaria šiam bevizio režimo išplėtimui, 
tačiau yra susirūpinęs dėl padidėjusio 
skaičiaus prieglobsčio prašytojų kai 
kuriose ES valstybėse narėse; ragina 
valdžios institucijas padvigubinti 
pastangas siekiant visuomenei paaiškinti 
tokių prašymų nepriimtinumą ir nustatyti 
bei patraukti baudžiamojon atsakomybėn 
„prieglobsčio prašymo kelionių“ 
organizatorius; ragina ES valstybes nares 
prisidėti prie Serbijos pastangų kovojant su 
organizuotais nusikaltimais, susijusiais su 
neteisėtu netikrų prieglobsčio prašytojų
gabenimu pasipelnymo tikslu;

5. palankiai vertina tai, kad Serbijos 
piliečiai nuo 2009 m. gruodžio mėn. turi 
galimybę be vizų keliauti Šengeno zonoje, 
ir tam labai pritarė Parlamentas; ragina ES 
valstybes nares prisidėti prie Serbijos 
pastangų kovojant su organizuotais 
nusikaltimais, susijusiais su neteisėtu 
netikrų prieglobsčio prašytojų gabenimu 
pasipelnymo tikslu;

Or. en

Pakeitimas 64
György Schöpflin
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. palankiai vertina tai, kad Serbijos 
piliečiai nuo 2009 m. gruodžio mėn. turi 
galimybę be vizų keliauti Šengeno zonoje, 
ir tam labai pritarė Parlamentas; visiškai 
pritaria šiam bevizio režimo išplėtimui, 
tačiau yra susirūpinęs dėl padidėjusio 
skaičiaus prieglobsčio prašytojų kai 
kuriose ES valstybėse narėse; ragina 
valdžios institucijas padvigubinti pastangas 
siekiant visuomenei paaiškinti tokių 
prašymų nepriimtinumą ir nustatyti bei 
patraukti baudžiamojon atsakomybėn 
„prieglobsčio prašymo kelionių“ 
organizatorius; ragina ES valstybes nares 
prisidėti prie Serbijos pastangų kovojant su 
organizuotais nusikaltimais, susijusiais su 
neteisėtu netikrų prieglobsčio prašytojų 
gabenimu pasipelnymo tikslu;

5. palankiai vertina tai, kad Serbijos 
piliečiai nuo 2009 m. gruodžio mėn. turi 
galimybę be vizų keliauti Šengeno zonoje, 
ir tam labai pritarė Parlamentas; visiškai 
pritaria šiam bevizio režimo išplėtimui, 
tačiau yra susirūpinęs dėl padidėjusio 
skaičiaus prieglobsčio prašytojų kai 
kuriose ES valstybėse narėse; ragina 
valdžios institucijas padidinti pastangas 
siekiant visuomenei paaiškinti tokių 
prašymų nepriimtinumą ir nustatyti bei 
patraukti baudžiamojon atsakomybėn 
„prieglobsčio prašymo kelionių“ 
organizatorius, tačiau pažymi, kad esama 
ekonominė padėtis ir 22 proc. pasiekęs 
nedarbas daro labai didelį poveikį 
Serbijos visuomenei; ragina ES valstybes 
nares prisidėti prie Serbijos pastangų 
kovojant su organizuotais nusikaltimais, 
susijusiais su neteisėtu netikrų prieglobsčio 
prašytojų gabenimu pasipelnymo tikslu;

Or. en

Pakeitimas 65
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. palankiai vertina tai, kad Serbijos 
piliečiai nuo 2009 m. gruodžio mėn. turi 
galimybę be vizų keliauti Šengeno zonoje, 
ir tam labai pritarė Parlamentas; visiškai 
pritaria šiam bevizio režimo išplėtimui, 
tačiau yra susirūpinęs dėl padidėjusio 
skaičiaus prieglobsčio prašytojų kai 
kuriose ES valstybėse narėse; ragina 
valdžios institucijas padvigubinti pastangas 

5. pažymi, kad Serbijos piliečiai nuo 
2009 m. gruodžio mėn. turi galimybę be 
vizų keliauti Šengeno zonoje; atkreipia 
dėmesį dėl to atsiradusią būtinybę užkirsti 
kelią sukčiavimui ir piktnaudžiavimui; 
ragina Serbijos institucijas taikyti visas 
būtinas kontrolės priemones siekiant 
neleisti, kad šiuo sistemos liberalizavimu 
naudotųsi organizuotos nusikalstamos 
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siekiant visuomenei paaiškinti tokių 
prašymų nepriimtinumą ir nustatyti bei 
patraukti baudžiamojon atsakomybėn 
„prieglobsčio prašymo kelionių“ 
organizatorius; ragina ES valstybes nares 
prisidėti prie Serbijos pastangų kovojant su 
organizuotais nusikaltimais, susijusiais su 
neteisėtu netikrų prieglobsčio prašytojų 
gabenimu pasipelnymo tikslu;

grupuotės prekybos žmonėmis tikslais; 
labai susirūpinęs dėl padidėjusio skaičiaus 
prieglobsčio prašytojų kai kuriose ES 
valstybėse narėse; ragina valdžios 
institucijas padvigubinti pastangas siekiant 
visuomenei paaiškinti tokių prašymų 
nepriimtinumą ir nustatyti bei patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn „prieglobsčio 
prašymo kelionių“ organizatorius; ragina 
ES valstybes nares prisidėti prie Serbijos 
pastangų kovojant su organizuotais 
nusikaltimais, susijusiais su neteisėtu 
netikrų prieglobsčio prašytojų gabenimu 
pasipelnymo tikslu;

Or. it

Pakeitimas 66
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. pabrėžia didžiulę kovos prieš korupciją 
ir organizuotus nusikaltimus, siekiant 
šalyje gerbti teisinės valstybės principą, 
svarbą; džiaugiasi kovos su korupcija,
įskaitant neseniai priimtus kelis susijusius 
įstatymus, pažanga; taip pat palankiai 
vertina Konstitucinio Teismo sprendimą 
dėl kelių pareigų valstybės tarnyboje 
nesuderinamumo su Konstitucijos 
nuostatomis, kaip interesų konflikto riziką 
mažinantį žingsnį siekiant valstybiniame 
sektoriuje skaidrumo; vis dėlto pabrėžia, 
kad dėl susipynusių politinių partijų ir 
magnatų interesų išlieka sisteminė 
korupcija, kuris yra vis dar labai paplitusi 
bendra regiono problema, ir ragina 
svarbiose bylose vykdyti patikimą 
baudžiamąjį persekiojimą ir pradėti taikyti 
atitinkamą asmenų, kurie apie ją praneša, 
apsaugos sistemą; ragina vyriausybę, kai 

6. pabrėžia didžiulę kovos prieš korupciją 
ir organizuotus nusikaltimus, siekiant 
šalyje gerbti teisinės valstybės principą, 
svarbą; džiaugiasi dėl neseniai priimtų 
kelių įstatymų kovos su korupcija srityje,
bet išreiškia susirūpinimą dėl 
įgyvendinimo stokos ir didėjančios 
vykdomosios valdžios įtakos 
nepriklausomų institucijų ir žiniasklaidos 
veiklai; šiuo požiūriu atkreipia dėmesį į 
tai, kad, atsižvelgus į korupcijos suvokimo 
indeksą, Serbijos padėtis per pastaruosius 
trejus metus nepagerėjo; taip pat palankiai 
vertina Konstitucinio Teismo sprendimą 
dėl kelių pareigų valstybės tarnyboje
nesuderinamumo su Konstitucijos 
nuostatomis, kaip interesų konflikto riziką 
mažinantį žingsnį siekiant valstybiniame 
sektoriuje skaidrumo; vis dėlto pabrėžia, 
kad dėl susipynusių politinių partijų ir 
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Antikorupcinė taryba ir Kovos su korupcija 
agentūra nustato sisteminės korupcijos 
faktus, imtis tolesnių priemonių, taip pat 
užtikrinti, kad minėtos agentūros turėtų 
reikiamų finansinių ir administracinių 
išteklių tam, kad galėtų tinkamai atlikti 
darbą, ir teikti didesnę aukštu lygio paramą 
antikorupcinei strategijai;

magnatų interesų išlieka sisteminė 
korupcija, kuri yra vis dar labai paplitusi 
bendra regiono problema, ir ragina 
svarbiose bylose vykdyti patikimą 
baudžiamąjį persekiojimą ir pradėti taikyti 
atitinkamą asmenų, kurie apie ją praneša, 
apsaugos sistemą; taip pat pabrėžia, kad 
ypač didelį susirūpinimą kelia korupcija 
sveikatos sektoriuje; primygtinai ragina 
vyriausybę, kai Antikorupcinė taryba ir 
Kovos su korupcija agentūra nustato 
sisteminės korupcijos faktus, imtis tolesnių 
priemonių, taip pat užtikrinti, kad minėtos 
agentūros turėtų reikiamų finansinių ir 
administracinių išteklių tam, kad galėtų 
tinkamai atlikti darbą, ir teikti didesnę
aukšto lygio paramą antikorupcinei 
strategijai;

Or. en

Pakeitimas 67
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. pabrėžia didžiulę kovos prieš korupciją 
ir organizuotus nusikaltimus, siekiant 
šalyje gerbti teisinės valstybės principą, 
svarbą; džiaugiasi kovos su korupcija, 
įskaitant neseniai priimtus kelis susijusius 
įstatymus, pažanga; taip pat palankiai 
vertina Konstitucinio Teismo sprendimą 
dėl kelių pareigų valstybės tarnyboje 
nesuderinamumo su Konstitucijos 
nuostatomis, kaip interesų konflikto riziką 
mažinantį žingsnį siekiant valstybiniame 
sektoriuje skaidrumo; vis dėlto pabrėžia, 
kad dėl susipynusių politinių partijų ir
magnatų interesų išlieka sisteminė 
korupcija, kuris yra vis dar labai paplitusi 
bendra regiono problema, ir ragina 
svarbiose bylose vykdyti patikimą 

6. pabrėžia didžiulę kovos prieš korupciją 
ir organizuotus nusikaltimus, siekiant 
šalyje gerbti teisinės valstybės principą, 
svarbą; džiaugiasi pastarojo meto 
pasiekimais kovoje su organizuotu 
nusikalstamumu (pvz., meno kūrinių 
vagystė) ir kovos su korupcija, įskaitant 
neseniai priimtus kelis susijusius įstatymus, 
pažanga; taip pat palankiai vertina 
Konstitucinio Teismo sprendimą dėl kelių 
pareigų valstybės tarnyboje 
nesuderinamumo su Konstitucijos 
nuostatomis, kaip interesų konflikto riziką 
mažinantį žingsnį siekiant valstybiniame 
sektoriuje skaidrumo; vis dėlto pabrėžia, 
kad dėl susipynusių politinių partijų ir
privačiojo sektoriaus interesų išlieka 
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baudžiamąjį persekiojimą ir pradėti taikyti 
atitinkamą asmenų, kurie apie ją praneša, 
apsaugos sistemą; ragina vyriausybę, kai 
Antikorupcinė taryba ir Kovos su korupcija 
agentūra nustato sisteminės korupcijos 
faktus, imtis tolesnių priemonių, taip pat 
užtikrinti, kad minėtos agentūros turėtų 
reikiamų finansinių ir administracinių 
išteklių tam, kad galėtų tinkamai atlikti 
darbą, ir teikti didesnę aukštu lygio paramą 
antikorupcinei strategijai;

sisteminė korupcija, kuri yra vis dar labai 
paplitusi bendra regiono problema, ir 
ragina svarbiose bylose vykdyti patikimą 
baudžiamąjį persekiojimą ir pradėti taikyti 
atitinkamą asmenų, kurie apie ją praneša, 
apsaugos sistemą; ragina vyriausybę, kai 
Antikorupcinė taryba ir Kovos su korupcija 
agentūra nustato sisteminės korupcijos 
faktus, imtis tolesnių priemonių, taip pat 
užtikrinti, kad minėtos agentūros turėtų 
reikiamų finansinių ir administracinių 
išteklių tam, kad galėtų tinkamai atlikti 
darbą, ir teikti didesnę aukšto lygio paramą 
antikorupcinei strategijai;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. pabrėžia didžiulę kovos prieš korupciją 
ir organizuotus nusikaltimus, siekiant 
šalyje gerbti teisinės valstybės principą, 
svarbą; džiaugiasi kovos su korupcija, 
įskaitant neseniai priimtus kelis susijusius 
įstatymus, pažanga; taip pat palankiai 
vertina Konstitucinio Teismo sprendimą 
dėl kelių pareigų valstybės tarnyboje 
nesuderinamumo su Konstitucijos 
nuostatomis, kaip interesų konflikto riziką 
mažinantį žingsnį siekiant valstybiniame 
sektoriuje skaidrumo; vis dėlto pabrėžia, 
kad dėl susipynusių politinių partijų ir 
magnatų interesų išlieka sisteminė 
korupcija, kuris yra vis dar labai paplitusi 
bendra regiono problema, ir ragina 
svarbiose bylose vykdyti patikimą 
baudžiamąjį persekiojimą ir pradėti taikyti 
atitinkamą asmenų, kurie apie ją praneša, 
apsaugos sistemą; ragina vyriausybę, kai 
Antikorupcinė taryba ir Kovos su korupcija 

6. pabrėžia didžiulę kovos prieš korupciją 
ir organizuotus nusikaltimus, siekiant 
šalyje gerbti teisinės valstybės principą, 
svarbą; džiaugiasi kovos su korupcija, 
įskaitant neseniai priimtus kelis susijusius 
įstatymus, pažanga ir ragina Serbijos 
valdžios institucijas daugiausia dėmesio 
skirti veiksmingam jų įgyvendinimui; taip 
pat palankiai vertina Konstitucinio Teismo 
sprendimą dėl kelių pareigų valstybės 
tarnyboje nesuderinamumo su 
Konstitucijos nuostatomis, kaip interesų 
konflikto riziką mažinantį žingsnį siekiant 
valstybiniame sektoriuje skaidrumo; vis 
dėlto pabrėžia, kad dėl susipynusių 
politinių partijų ir magnatų interesų išlieka 
sisteminė korupcija, kuri yra vis dar labai 
paplitusi bendra regiono problema, ir 
ragina svarbiose bylose vykdyti patikimą 
baudžiamąjį persekiojimą ir pradėti taikyti 
atitinkamą asmenų, kurie apie ją praneša, 
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agentūra nustato sisteminės korupcijos 
faktus, imtis tolesnių priemonių, taip pat 
užtikrinti, kad minėtos agentūros turėtų 
reikiamų finansinių ir administracinių 
išteklių tam, kad galėtų tinkamai atlikti 
darbą, ir teikti didesnę aukštu lygio paramą 
antikorupcinei strategijai;

apsaugos sistemą; ragina vyriausybę, kai 
Antikorupcinė taryba ir Kovos su korupcija 
agentūra nustato sisteminės korupcijos 
faktus, imtis tolesnių priemonių, taip pat 
užtikrinti, kad minėtos agentūros turėtų 
reikiamų finansinių ir administracinių 
išteklių tam, kad galėtų tinkamai atlikti 
darbą, ir teikti didesnę aukšto lygio paramą 
antikorupcinei strategijai;

Or. en

Pakeitimas 69
Eduard Kukan

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. pabrėžia didžiulę kovos prieš korupciją 
ir organizuotus nusikaltimus, siekiant 
šalyje gerbti teisinės valstybės principą, 
svarbą; džiaugiasi kovos su korupcija, 
įskaitant neseniai priimtus kelis susijusius 
įstatymus, pažanga; taip pat palankiai 
vertina Konstitucinio Teismo sprendimą 
dėl kelių pareigų valstybės tarnyboje 
nesuderinamumo su Konstitucijos 
nuostatomis, kaip interesų konflikto riziką 
mažinantį žingsnį siekiant valstybiniame 
sektoriuje skaidrumo; vis dėlto pabrėžia, 
kad dėl susipynusių politinių partijų ir 
magnatų interesų išlieka sisteminė 
korupcija, kuris yra vis dar labai paplitusi 
bendra regiono problema, ir ragina 
svarbiose bylose vykdyti patikimą 
baudžiamąjį persekiojimą ir pradėti taikyti 
atitinkamą asmenų, kurie apie ją praneša, 
apsaugos sistemą; ragina vyriausybę, kai 
Antikorupcinė taryba ir Kovos su korupcija 
agentūra nustato sisteminės korupcijos 
faktus, imtis tolesnių priemonių, taip pat 
užtikrinti, kad minėtos agentūros turėtų 
reikiamų finansinių ir administracinių 
išteklių tam, kad galėtų tinkamai atlikti 

6. pabrėžia didžiulę kovos prieš korupciją 
ir organizuotus nusikaltimus, siekiant 
šalyje gerbti teisinės valstybės principą, 
svarbą; džiaugiasi kovos su korupcija, 
įskaitant neseniai priimtus kelis susijusius 
įstatymus, pažanga; taip pat palankiai 
vertina Konstitucinio Teismo sprendimą 
dėl kelių pareigų valstybės tarnyboje 
nesuderinamumo su Konstitucijos 
nuostatomis, kaip interesų konflikto riziką 
mažinantį žingsnį siekiant valstybiniame 
sektoriuje skaidrumo; pabrėžia, kad reikia 
ne tik deklaruojamos, bet nuoširdžios 
politinės valios siekiant kovoti su 
korupcija; ragina vyriausybę užtikrinti, 
kad kovos su korupcija procesams 
vadovautų tvirti lyderiai, ir sugriežtinti 
nacionalinę kovos su korupcija strategiją; 
pabrėžia, kad dėl susipynusių politinių 
partijų ir magnatų interesų išlieka sisteminė 
korupcija, kuri yra vis dar labai paplitusi 
bendra regiono problema, ir ragina 
svarbiose bylose vykdyti patikimą 
baudžiamąjį persekiojimą ir pradėti taikyti 
atitinkamą asmenų, kurie apie ją praneša, 
apsaugos sistemą; ragina vyriausybę, kai 
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darbą, ir teikti didesnę aukštu lygio paramą 
antikorupcinei strategijai;

Antikorupcinė taryba ir Kovos su korupcija 
agentūra nustato aukšto lygio ir sisteminės 
korupcijos faktus, imtis tolesnių priemonių, 
taip pat užtikrinti, kad minėtos agentūros 
turėtų reikiamų finansinių ir 
administracinių išteklių tam, kad galėtų 
tinkamai atlikti darbą, ir teikti didesnę
aukšto lygio paramą antikorupcinei 
strategijai;

Or. en

Pakeitimas 70
György Schöpflin, Doris Pack, Andrey Kovatchev

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. pabrėžia didžiulę kovos prieš korupciją 
ir organizuotus nusikaltimus, siekiant 
šalyje gerbti teisinės valstybės principą, 
svarbą; džiaugiasi kovos su korupcija, 
įskaitant neseniai priimtus kelis susijusius 
įstatymus, pažanga; taip pat palankiai 
vertina Konstitucinio Teismo sprendimą 
dėl kelių pareigų valstybės tarnyboje 
nesuderinamumo su Konstitucijos 
nuostatomis, kaip interesų konflikto riziką 
mažinantį žingsnį siekiant valstybiniame 
sektoriuje skaidrumo; vis dėlto pabrėžia, 
kad dėl susipynusių politinių partijų ir 
magnatų interesų išlieka sisteminė 
korupcija, kuris yra vis dar labai paplitusi 
bendra regiono problema, ir ragina 
svarbiose bylose vykdyti patikimą 
baudžiamąjį persekiojimą ir pradėti taikyti 
atitinkamą asmenų, kurie apie ją praneša, 
apsaugos sistemą; ragina vyriausybę, kai 
Antikorupcinė taryba ir Kovos su korupcija 
agentūra nustato sisteminės korupcijos 
faktus, imtis tolesnių priemonių, taip pat 
užtikrinti, kad minėtos agentūros turėtų 
reikiamų finansinių ir administracinių 
išteklių tam, kad galėtų tinkamai atlikti 

6. pabrėžia didžiulę kovos prieš korupciją 
ir organizuotus nusikaltimus, siekiant 
šalyje gerbti teisinės valstybės principą, 
svarbą; džiaugiasi kovos su korupcija, 
įskaitant neseniai priimtus kelis susijusius 
įstatymus, pažanga; taip pat palankiai 
vertina Konstitucinio Teismo sprendimą 
dėl kelių pareigų valstybės tarnyboje 
nesuderinamumo su Konstitucijos 
nuostatomis, kaip interesų konflikto riziką 
mažinantį žingsnį siekiant valstybiniame 
sektoriuje skaidrumo; vis dėlto pabrėžia, 
kad dėl susipynusių politinių partijų ir 
magnatų interesų išlieka sisteminė 
korupcija, kuri yra vis dar labai paplitusi 
bendra regiono problema, ir ragina 
svarbiose bylose vykdyti patikimą 
baudžiamąjį persekiojimą ir pradėti taikyti 
atitinkamą asmenų, kurie apie ją praneša, 
apsaugos sistemą; pabrėžia, kad 
dažniausiai politiniai oponentai yra šių 
išpuolių aukos ir kad asmenims, kurie 
patiria rimtus pažeidimus, susijusius su jų 
laisve, saugumu ir nuosavybe, turi būti 
užtikrinta, jog nedelsiant bus 
persvarstytos baudžiamosios, civilinės ir 
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darbą, ir teikti didesnę aukštu lygio paramą 
antikorupcinei strategijai;

administracinės procedūros, sustabdytos 
jų įmonių likvidavimo ir bankroto 
procedūros, garantuojama teisė į politinį 
aktyvumą, teisė reikalauti grąžinti 
privačią nuosavybę ir teisė į teisingą 
kompensaciją; prašo Serbijos prokuroro 
nedelsiant paskelbti privalomą direktyvą, 
pagal kurią būtų susilaikoma nuo bylų 
pagal Baudžiamojo kodekso 
359 straipsnio nuostatas dėl 
piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi 
nagrinėjimo, taip pat teismai turi 
sustabdyti visas baudžiamąsias bylas dėl 
piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi 
privačiose įmonėse ir įmonėse, kurių 
didžiąją dalį sudaro privati nuosavybė, 
nes dėl to daroma žala pasitikėjimui 
teisine valstybe šalyje, taip pat ragina 
nedelsiant iš Baudžiamojo kodekso 
išbraukti 359 straipsnį siekiant laikytis 
Europos standartų; ragina vyriausybę, kai 
Antikorupcinė taryba ir Kovos su korupcija 
agentūra nustato sisteminės korupcijos 
faktus, imtis tolesnių priemonių, taip pat 
užtikrinti, kad minėtos agentūros turėtų 
reikiamų finansinių ir administracinių 
išteklių tam, kad galėtų tinkamai atlikti 
darbą, ir teikti didesnę aukšto lygio paramą 
antikorupcinei strategijai;

Or. en

Pakeitimas 71
Jelko Kacin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. pabrėžia didžiulę kovos prieš korupciją 
ir organizuotus nusikaltimus, siekiant 
šalyje gerbti teisinės valstybės principą, 
svarbą; džiaugiasi kovos su korupcija, 
įskaitant neseniai priimtus kelis susijusius 
įstatymus, pažanga; taip pat palankiai 

6. pabrėžia didžiulę kovos prieš korupciją 
ir organizuotus nusikaltimus, siekiant 
šalyje gerbti teisinės valstybės principą, 
svarbą; džiaugiasi kovos su korupcija, 
įskaitant neseniai priimtus kelis susijusius 
įstatymus, pažanga; taip pat palankiai 
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vertina Konstitucinio Teismo sprendimą 
dėl kelių pareigų valstybės tarnyboje 
nesuderinamumo su Konstitucijos 
nuostatomis, kaip interesų konflikto riziką 
mažinantį žingsnį siekiant valstybiniame 
sektoriuje skaidrumo; vis dėlto pabrėžia, 
kad dėl susipynusių politinių partijų ir 
magnatų interesų išlieka sisteminė 
korupcija, kuris yra vis dar labai paplitusi 
bendra regiono problema, ir ragina 
svarbiose bylose vykdyti patikimą 
baudžiamąjį persekiojimą ir pradėti taikyti 
atitinkamą asmenų, kurie apie ją praneša, 
apsaugos sistemą; ragina vyriausybę, kai 
Antikorupcinė taryba ir Kovos su korupcija 
agentūra nustato sisteminės korupcijos 
faktus, imtis tolesnių priemonių, taip pat 
užtikrinti, kad minėtos agentūros turėtų 
reikiamų finansinių ir administracinių 
išteklių tam, kad galėtų tinkamai atlikti 
darbą, ir teikti didesnę aukštu lygio paramą 
antikorupcinei strategijai;

vertina Konstitucinio Teismo sprendimą 
dėl kelių pareigų valstybės tarnyboje 
nesuderinamumo su Konstitucijos 
nuostatomis, kaip interesų konflikto riziką 
mažinantį žingsnį siekiant valstybiniame 
sektoriuje skaidrumo; vis dėlto pabrėžia, 
kad dėl susipynusių politinių partijų ir 
magnatų interesų išlieka sisteminė 
korupcija, kuri yra vis dar labai paplitusi 
bendra regiono problema, ir ragina 
svarbiose bylose vykdyti patikimą 
baudžiamąjį persekiojimą ir pradėti taikyti 
atitinkamą asmenų, kurie apie ją praneša, 
apsaugos sistemą; ragina vyriausybę, kai 
Antikorupcinė taryba ir Kovos su korupcija 
agentūra nustato sisteminės korupcijos 
faktus, imtis tolesnių priemonių, taip pat 
užtikrinti, kad minėtos agentūros turėtų 
reikiamų finansinių ir administracinių 
išteklių tam, kad galėtų tinkamai atlikti 
darbą, ir teikti didesnę aukšto lygio paramą 
antikorupcinei strategijai; pabrėžia, kad dėl 
Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimų 
neturėtų susilpnėti institucija, kuri stebi 
viešųjų pirkimų procedūras, nes 
nustatyta, jog ši sritis – vienas iš 
svarbiausių šalies sisteminės korupcijos 
šaltinių;

Or. en

Pakeitimas 72
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į tai, kad pranešta apie 
daug pažeidimų, ypač privatizacijos 
proceso ir viešųjų pirkimų srityse, ir ragina 
teisėsaugos institucijas aktyviau dalyvauti 
siekiant užtikrinti išsamų tyrimą ir 
patraukti nusikaltėlius į teismą; šiomis 
aplinkybėmis atkreipia dėmesį į tai, kad 

7. džiaugiasi dėl to, kad buvo priimti ilgai 
laukti įstatymai dėl turto sugrąžinimo ir 
viešosios nuosavybės, taip pat dėl 
Komisijos ketinimo stebėti jų 
įgyvendinimą; atkreipia dėmesį į tai, kad 
pranešta apie daug pažeidimų, ypač 
privatizacijos proceso ir viešųjų pirkimų 
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labai svarbu sudaryti išsamų ir užbaigtą 
viešosios nuosavybės aprašą siekiant 
užtikrinti saugią ir nuspėjamą verslo 
aplinką, užtikrinti privačios nuosavybės 
sugrąžinimo tęstinumą, taip pat išvengti 
neteisėto privačių subjektų vykdomo 
viešosios nuosavybės pasisavinimo;

srityse, ir ragina teisėsaugos institucijas 
aktyviau dalyvauti siekiant užtikrinti 
išsamų tyrimą ir patraukti nusikaltėlius į 
teismą; šiomis aplinkybėmis atkreipia 
dėmesį į tai, kad labai svarbu sudaryti 
išsamų ir užbaigtą viešosios nuosavybės 
aprašą siekiant užtikrinti saugią ir 
nuspėjamą verslo aplinką, užtikrinti 
privačios nuosavybės sugrąžinimo 
tęstinumą, taip pat išvengti neteisėto 
privačių subjektų vykdomo viešosios 
nuosavybės pasisavinimo;

Or. en

Pakeitimas 73
György Schöpflin, Doris Pack, Andrey Kovatchev

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į tai, kad pranešta apie 
daug pažeidimų, ypač privatizacijos 
proceso ir viešųjų pirkimų srityse, ir ragina 
teisėsaugos institucijas aktyviau dalyvauti 
siekiant užtikrinti išsamų tyrimą ir 
patraukti nusikaltėlius į teismą; šiomis 
aplinkybėmis atkreipia dėmesį į tai, kad 
labai svarbu sudaryti išsamų ir užbaigtą 
viešosios nuosavybės aprašą siekiant 
užtikrinti saugią ir nuspėjamą verslo 
aplinką, užtikrinti privačios nuosavybės
sugrąžinimo tęstinumą, taip pat išvengti 
neteisėto privačių subjektų vykdomo 
viešosios nuosavybės pasisavinimo;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad pranešta apie 
daug pažeidimų, ypač privatizacijos, 
reabilitacijos proceso ir viešųjų pirkimų 
srityse, ir ragina teisėsaugos institucijas 
aktyviau dalyvauti siekiant užtikrinti 
išsamų tyrimą ir patraukti nusikaltėlius į 
teismą; ragina Serbijos valdžios 
institucijas nedelsiant persvarstyti 
prieštaringą 24 įmonių, įskaitant 
"Sartid", "Jugoremedija", "Mobtel" and 
"C market", privatizavimą ir pardavimą, 
turint mintyje, kad Europos Komisija 
rimtai suabejojo jų teisėtumu, ir 
nedelsiant išslaptinti dokumentus, kurie 
įslaptinti kaip valstybės paslaptis ir susiję 
su šių įmonių privatizavimu ir pardavimu, 
nes tai prieštarauja Europos standartams; 
šiomis aplinkybėmis atkreipia dėmesį į tai, 
kad labai svarbu sudaryti išsamų ir 
užbaigtą viešosios nuosavybės aprašą 
siekiant užtikrinti saugią ir nuspėjamą 
verslo aplinką; ragina Serbijos prokurorą 
ir teismus nedelsiant susilaikyti nuo 



PE480.653v01-00 56/125 AM\890151LT.doc

LT

tolesnio baudžiamojo persekiojimo ir 
sustabdyti visas baudžiamąsias bylas,
nagrinėjamas pagal Baudžiamojo kodekso 
359 straipsnį (piktnaudžiavimas tarnybine 
padėtimi), taip pat persvarstyti straipsnį 
atsižvelgiant į Europos standartus; ragina 
nutraukti privačių įmonių likvidavimo ir 
bankroto procedūras, kurias pradėjo 
valstybinės institucijos, taip pat bankroto 
procedūras, pradėtas dėl netinkamai 
padidintų mokesčių, išnagrinėti šiuos 
atvejus ir teisingai atlyginti žalą 
steigėjams; ragina nuolat užtikrinti
reabilitaciją ir privačios nuosavybės
sugrąžinimą, taip pat išvengti neteisėto 
privačių subjektų vykdomo viešosios 
nuosavybės pasisavinimo;

Or. en

Pakeitimas 74
Andrey Kovatchev, György Schöpflin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į tai, kad pranešta apie 
daug pažeidimų, ypač privatizacijos 
proceso ir viešųjų pirkimų srityse, ir ragina 
teisėsaugos institucijas aktyviau dalyvauti 
siekiant užtikrinti išsamų tyrimą ir 
patraukti nusikaltėlius į teismą; šiomis 
aplinkybėmis atkreipia dėmesį į tai, kad 
labai svarbu sudaryti išsamų ir užbaigtą 
viešosios nuosavybės aprašą siekiant 
užtikrinti saugią ir nuspėjamą verslo 
aplinką, užtikrinti privačios nuosavybės 
sugrąžinimo tęstinumą, taip pat išvengti 
neteisėto privačių subjektų vykdomo 
viešosios nuosavybės pasisavinimo;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad pranešta apie 
daug pažeidimų, ypač privatizacijos 
proceso ir viešųjų pirkimų srityse, ir ragina 
teisėsaugos institucijas aktyviau dalyvauti 
siekiant užtikrinti išsamų tyrimą ir 
patraukti nusikaltėlius į teismą; šiomis 
aplinkybėmis atkreipia dėmesį į tai, kad 
labai svarbu sudaryti išsamų ir užbaigtą 
viešosios nuosavybės aprašą siekiant 
užtikrinti saugią ir nuspėjamą verslo 
aplinką, užtikrinti privačios nuosavybės 
sugrąžinimo tęstinumą išvengiant bet 
kokios diskriminacijos, ypač etniniu 
pagrindu, taip pat išvengti neteisėto 
privačių subjektų vykdomo viešosios 
nuosavybės pasisavinimo;

Or. en
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Pakeitimas 75
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į tai, kad pranešta apie 
daug pažeidimų, ypač privatizacijos 
proceso ir viešųjų pirkimų srityse, ir ragina 
teisėsaugos institucijas aktyviau dalyvauti 
siekiant užtikrinti išsamų tyrimą ir 
patraukti nusikaltėlius į teismą; šiomis 
aplinkybėmis atkreipia dėmesį į tai, kad 
labai svarbu sudaryti išsamų ir užbaigtą 
viešosios nuosavybės aprašą siekiant 
užtikrinti saugią ir nuspėjamą verslo 
aplinką, užtikrinti privačios nuosavybės 
sugrąžinimo tęstinumą, taip pat išvengti 
neteisėto privačių subjektų vykdomo 
viešosios nuosavybės pasisavinimo;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad pranešta apie 
daug pažeidimų, ypač privatizacijos 
proceso ir viešųjų pirkimų srityse, ir ragina 
teisėsaugos institucijas aktyviau dalyvauti 
siekiant užtikrinti išsamų tyrimą ir 
patraukti nusikaltėlius į teismą; šiomis 
aplinkybėmis atkreipia dėmesį į tai, kad 
labai svarbu sudaryti išsamų ir užbaigtą 
viešosios nuosavybės aprašą siekiant 
užtikrinti saugią ir nuspėjamą verslo 
aplinką, užtikrinti privačios nuosavybės 
sugrąžinimo tęstinumą, taip pat išvengti 
neteisėto privačių subjektų vykdomo 
viešosios nuosavybės pasisavinimo; yra 
rimtai susirūpinęs dėl įstatymo, kuriuo 
keičiamas Viešųjų pirkimų įstatymas, 
projekto, kuris neatitinka Serbijos 
vyriausybės parengtos strategijos dėl 
viešųjų pirkimų plėtojimo ir kuris 
susilpnintų Viešųjų pirkimų tarnybos 
galias; ragina Serbijos vyriausybę 
sudaryti sąlygas tinkamoms 
konsultacijoms su visuomene įstatymo 
projekto klausimu ir suderinti projektą su 
vyriausybės oficialia viešųjų pirkimų 
strategija bei tarptautiniais standartais;

Or. en

Pakeitimas 76
Kinga Gál

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į tai, kad pranešta apie 
daug pažeidimų, ypač privatizacijos 
proceso ir viešųjų pirkimų srityse, ir ragina 
teisėsaugos institucijas aktyviau dalyvauti 
siekiant užtikrinti išsamų tyrimą ir 
patraukti nusikaltėlius į teismą; šiomis 
aplinkybėmis atkreipia dėmesį į tai, kad 
labai svarbu sudaryti išsamų ir užbaigtą 
viešosios nuosavybės aprašą siekiant 
užtikrinti saugią ir nuspėjamą verslo 
aplinką, užtikrinti privačios nuosavybės 
sugrąžinimo tęstinumą, taip pat išvengti 
neteisėto privačių subjektų vykdomo 
viešosios nuosavybės pasisavinimo;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad pranešta apie 
daug pažeidimų, ypač privatizacijos 
proceso ir viešųjų pirkimų srityse, ir ragina 
teisėsaugos institucijas aktyviau dalyvauti 
siekiant užtikrinti išsamų tyrimą ir 
patraukti nusikaltėlius į teismą; šiomis 
aplinkybėmis atkreipia dėmesį į tai, kad 
labai svarbu sudaryti išsamų ir užbaigtą 
viešosios nuosavybės aprašą siekiant 
užtikrinti saugią ir nuspėjamą verslo 
aplinką, užtikrinti privačios nuosavybės 
sugrąžinimo tęstinumą, taip pat išvengti 
neteisėto privačių subjektų vykdomo 
viešosios nuosavybės pasisavinimo;
pritaria tam, kad priimtu Reabilitacijos 
aktu sprendžiami prieštaringi kolektyvinės 
kaltės klausimai ir kad įstatyme 
pagrindinis dėmesys skiriamas asmeninei 
atsakomybei; taip pat ragina vyriausybę 
užtikrinti veiksmingumą ir 
nediskriminavimą Turto sugrąžinimo akto 
ir Reabilitacijos akto įgyvendinimo 
procese;

Or. en

Pakeitimas 77
György Schöpflin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. džiaugiasi, kad priimtas įstatymas dėl 
politinės veiklos finansavimo, nes tai 
svarbus žingsnis siekiant politinės sistemos 
skaidrumo, ir ragina jį tinkamai 
įgyvendinti, ypač siekiant užtikrinti 
efektyvią sandorių stebėseną ir 
veiksmingas sankcijas;

8. džiaugiasi, kad priimtas įstatymas dėl 
politinės veiklos finansavimo, nes tai 
svarbus žingsnis siekiant politinės sistemos 
skaidrumo, ir ragina jį tinkamai 
įgyvendinti, ypač siekiant patikimai
užtikrinti efektyvią sandorių stebėseną ir 
veiksmingas sankcijas;

Or. en
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Pakeitimas 78
Kinga Gál

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8 a. palankiai vertina demokratiškai 
išrinktų tautinių mažumų tarybų, 
atstovaujančių tautinėms mažumoms 
švietimo, kultūros, žiniasklaidos ir 
oficialios kalbos vartojimo srityse, veiklą; 
tačiau pažymi, jog svarbu, kad būtų 
visapusiškai įgyvendinta šių mažumų 
savivaldos institucijų kompetencija ir kad 
jos gautų pakankamai biudžeto subsidijų, 
kurias užtikrina įstatymas dėl tautinių 
mažumų tarybų; atkreipia dėmesį į 
nusiskundimus dėl tarybų steigimo 
pasirengimo proceso ir teisinių 
reikalavimų pažeidimus, taip pat atkreipia 
dėmesį į skundus dėl to, kad kai kurios 
ministerijos ir savivaldybės pažeidžia 
nacionalinėms taryboms suteiktas 
kompetencijas, ir ragina valdžios 
institucijas reaguoti į tuos pažeidimus; 
taip pat palankiai vertina tuos Serbijos 
administracinio teismo sprendimus, 
kuriais palaikomi vengrų tautinės 
mažumos nacionalinės tarybos teismo 
procesai, iškelti dėl to, kad vietos valdžios 
institucijos pažeidė nacionalinės tarybos 
kompetenciją;

Or. en

Pakeitimas 79
György Schöpflin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 dalis



PE480.653v01-00 60/125 AM\890151LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. primena parlamento darbo svarbą, 
palankiai vertina veiksmus, kurių imtasi 
siekiant sustiprinti jo teisėkūros ir 
vyriausybės veiklos priežiūros vaidmenį ir 
ragina toliau stengtis stiprinti gebėjimus 
efektyviai atlikti savo užduotis, ypač 
susijusias su saugumo tarnybomis; todėl 
palankiai vertina sprendimą reorganizuoti 
parlamento tarnybas siekiant jų darbą 
modernizuoti ir padaryti efektyvesnį;

9. primena parlamento darbo svarbą, 
palankiai vertina veiksmus, kurių imtasi 
siekiant sustiprinti jo teisėkūros ir 
vyriausybės veiklos priežiūros vaidmenį ir 
ragina toliau stengtis stiprinti gebėjimus 
efektyviai atlikti savo užduotis, ypač 
susijusias su saugumo tarnybomis; todėl 
palankiai vertina sprendimą reorganizuoti 
parlamento tarnybas siekiant jų darbą 
modernizuoti ir padaryti efektyvesnį;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. atkreipia dėmesį į teismų ir 
baudžiamojo persekiojimo reformą, taip 
pat į šios sistemos pertvarką siekiant 
pagerinti jos efektyvumą ir pašalinti bylų 
nagrinėjimo vėlavimą; vis dėlto atkreipia 
dėmesį į tai, kad reikia dėti daugiau 
pastangų siekiant užtikrinti šių dviejų 
sektorių nepriklausomumą ir 
profesionalumą; yra susirūpinęs dėl likusių 
pakartotinai neperskirtų teisėjų ir kaltintojų 
apeliacijos proceso trūkumų, įskaitant 
procedūrinius ir įprastus pažeidimus; 
ragina skaidriai užbaigti šį procesą be jokio 
išorinio spaudimo Aukščiausiajai teismų 
tarybai;

10. atkreipia dėmesį į teismų ir 
baudžiamojo persekiojimo reformą, taip 
pat į šios sistemos pertvarką siekiant 
pagerinti jos efektyvumą ir pašalinti bylų 
nagrinėjimo vėlavimą; ragina Serbijos 
prokurorą ir teismus priimti nurodymą, 
kad nedelsiant būtų nutrauktas visas 
baudžiamasis persekiojimas pagal 
Baudžiamojo kodekso 359 straipsnį dėl 
piktnaudžiavimo tarnybine patirtimi, ir 
ragina Serbijos parlamentą panaikinti 
359 straipsnį ir iš dalies pakeisti 
Baudžiamąjį kodeksą taip, kad šis 
straipsnis būtų peržiūrėtas atsižvelgiant į 
Europos standartus; ragina užtikrinti 
veiksmingus teismo procesus nagrinėjant 
bylas Administraciniame ir 
Konstituciniame teismuose ir 
nuosprendžių vykdymą, taip pat numatyti 
teisingą kompensaciją tais atvejais, kai dėl 
pasikeitusių aplinkybių negalima įvykdyti 
nuosprendžio, ir tais atvejais, kai ginčą 



AM\890151LT.doc 61/125 PE480.653v01-00

LT

laimėjusi šalis dėl kokios nors priežasties 
negali reikalauti nuosprendį 
įgyvendinti; ragina Serbijos vyriausybę 
dėti daugiau pastangų siekiant užtikrinti 
nepriklausomumą ir profesionalumą ne tik 
šių dviejų sektorių, bet taip pat ir teisėtų 
viešųjų pirkimų ir visos teismų sistemos, 
kuri, siekiant, kad atitiktų derybų dėl ES 
narystės procedūras, turėtų būti išsamiai 
ir plačiai pertvarkyta; yra susirūpinęs dėl 
likusių pakartotinai neperskirtų teisėjų ir 
kaltintojų apeliacijos proceso trūkumų, 
įskaitant procedūrinius ir įprastus 
pažeidimus; pabrėžia, kad pagrindiniai 
teismų reformos elementai – ne politinė 
teismų sistema ir galių atskyrimas; ragina 
skaidriai užbaigti šį procesą be jokio 
išorinio spaudimo Aukščiausiajai teismų 
tarybai;

Or. en

Pakeitimas 81
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. atkreipia dėmesį į teismų ir 
baudžiamojo persekiojimo reformą, taip 
pat į šios sistemos pertvarką siekiant 
pagerinti jos efektyvumą ir pašalinti bylų 
nagrinėjimo vėlavimą; vis dėlto atkreipia 
dėmesį į tai, kad reikia dėti daugiau 
pastangų siekiant užtikrinti šių dviejų 
sektorių nepriklausomumą ir 
profesionalumą; yra susirūpinęs dėl 
likusių pakartotinai neperskirtų teisėjų ir 
kaltintojų apeliacijos proceso trūkumų, 
įskaitant procedūrinius ir įprastus 
pažeidimus; ragina skaidriai užbaigti šį 
procesą be jokio išorinio spaudimo 

10. atkreipia dėmesį į teismų ir 
baudžiamojo persekiojimo reformą, taip 
pat į šios sistemos pertvarką siekiant 
pagerinti jos efektyvumą ir pašalinti bylų 
nagrinėjimo vėlavimą; vis dėlto atkreipia 
dėmesį į tai, kad reikia dėti daugiau 
pastangų siekiant užtikrinti šių dviejų 
sektorių nepriklausomumą ir 
profesionalumą; labai apgailestauja dėl 
netobulumų ir didelių teismo peržiūros 
procedūros, taip pat pakartotinai 
neperskirtų teisėjų ir kaltintojų apeliacijos 
proceso trūkumų, įskaitant procedūrinius ir 
įprastus pažeidimus; ragina anuliuoti 
sprendimus, priimtus po Aukščiausiosios 
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Aukščiausiajai teismų tarybai; teismų tarybos nario arešto, ir 
sprendimus, priimtus nesilaikant teisingo 
teismo proceso principų, ir po to siekti
skaidriai užbaigti šį procesą be jokio 
išorinio spaudimo Aukščiausiajai teismų 
tarybai; pažymi, kad reikalinga nuolatinė 
teisėjų darbo vertinimo sistema siekiant 
pasibaigus procesui visą laiką užtikrinti 
teismų kokybę;

Or. en

Pakeitimas 82
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. atkreipia dėmesį į teismų ir 
baudžiamojo persekiojimo reformą, taip 
pat į šios sistemos pertvarką siekiant 
pagerinti jos efektyvumą ir pašalinti bylų 
nagrinėjimo vėlavimą; vis dėlto atkreipia 
dėmesį į tai, kad reikia dėti daugiau 
pastangų siekiant užtikrinti šių dviejų 
sektorių nepriklausomumą ir 
profesionalumą; yra susirūpinęs dėl likusių 
pakartotinai neperskirtų teisėjų ir kaltintojų 
apeliacijos proceso trūkumų, įskaitant 
procedūrinius ir įprastus pažeidimus; 
ragina skaidriai užbaigti šį procesą be jokio 
išorinio spaudimo Aukščiausiajai teismų 
tarybai;

10. atkreipia dėmesį į teismų ir 
baudžiamojo persekiojimo reformą, taip 
pat į šios sistemos pertvarką siekiant 
pagerinti jos efektyvumą ir pašalinti bylų 
nagrinėjimo vėlavimą; vis dėlto atkreipia 
dėmesį į tai, kad reikia dėti daugiau 
pastangų siekiant užtikrinti šių dviejų 
sektorių nepriklausomumą ir 
profesionalumą; yra labai susirūpinęs dėl 
Aukščiausiosios teismų tarybos, į kurią 
įeina nariai, dalyvavę priimant ginčytinus 
sprendimus, narių nepriklausomumo ir 
sudėties, taip pat dėl neskaidrumo ir 
pažeidimų, apie kuriuos pranešta ir kurie 
susiję su Aukščiausiosios teismų tarybos 
vykdytos peržiūros procedūromis, kurias 
taikant daugeliu atvejų teismų nariai 
pašalinami iš pareigų nesurengus teisingo 
teismo proceso; yra susirūpinęs dėl likusių 
pakartotinai neperskirtų teisėjų ir kaltintojų 
apeliacijos proceso trūkumų, įskaitant 
procedūrinius ir įprastus pažeidimus; 
ragina skaidriai užbaigti šį procesą be jokio 
išorinio spaudimo Aukščiausiajai teismų 
tarybai;
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Or. en

Pakeitimas 83
Nadezhda Neynsky

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. atkreipia dėmesį į teismų ir 
baudžiamojo persekiojimo reformą, taip 
pat į šios sistemos pertvarką siekiant 
pagerinti jos efektyvumą ir pašalinti bylų 
nagrinėjimo vėlavimą; vis dėlto atkreipia 
dėmesį į tai, kad reikia dėti daugiau
pastangų siekiant užtikrinti šių dviejų 
sektorių nepriklausomumą ir 
profesionalumą; yra susirūpinęs dėl likusių 
pakartotinai neperskirtų teisėjų ir kaltintojų 
apeliacijos proceso trūkumų, įskaitant 
procedūrinius ir įprastus pažeidimus; 
ragina skaidriai užbaigti šį procesą be jokio 
išorinio spaudimo Aukščiausiajai teismų 
tarybai;

10. palankiai vertina teismų ir 
baudžiamojo persekiojimo reformą, kuri 
užtikrino didesnį teisėjų objektyvumą ir 
atskaitomybę, taip pat pagerino šios
sistemos efektyvumą ir pašalino bylų 
nagrinėjimo vėlavimą; vis dėlto atkreipia 
dėmesį į tai, kad ir toliau reikia dėti 
pastangų siekiant užtikrinti šių dviejų 
sektorių nepriklausomumą ir 
profesionalumą; yra susirūpinęs dėl likusių 
pakartotinai neperskirtų teisėjų ir kaltintojų 
apeliacijos proceso trūkumų, įskaitant 
procedūrinius ir įprastus pažeidimus; 
ragina skaidriai užbaigti šį procesą be jokio 
išorinio spaudimo Aukščiausiajai teismų 
tarybai;

Or. en

Pakeitimas 84
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. atkreipia dėmesį į teismų ir 
baudžiamojo persekiojimo reformą, taip 
pat į šios sistemos pertvarką siekiant 
pagerinti jos efektyvumą ir pašalinti bylų 
nagrinėjimo vėlavimą; vis dėlto atkreipia 
dėmesį į tai, kad reikia dėti daugiau 
pastangų siekiant užtikrinti šių dviejų 

10. palankiai vertina pozityvius veiksmus 
vykdant teismų ir baudžiamojo 
persekiojimo reformą, taip pat į šios 
sistemos pertvarką siekiant pagerinti jos 
efektyvumą ir pašalinti bylų nagrinėjimo 
vėlavimą, kaip nurodyta Venecijos 
komisijos rekomendacijose; vis dėlto 
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sektorių nepriklausomumą ir 
profesionalumą; yra susirūpinęs dėl likusių 
pakartotinai neperskirtų teisėjų ir kaltintojų 
apeliacijos proceso trūkumų, įskaitant 
procedūrinius ir įprastus pažeidimus; 
ragina skaidriai užbaigti šį procesą be jokio 
išorinio spaudimo Aukščiausiajai teismų 
tarybai;

atkreipia dėmesį į tai, kad reikia dėti 
daugiau pastangų siekiant užtikrinti šių 
dviejų sektorių nepriklausomumą ir 
profesionalumą; yra susirūpinęs dėl likusių 
pakartotinai neperskirtų teisėjų ir kaltintojų 
apeliacijos proceso trūkumų, įskaitant 
procedūrinius ir įprastus pažeidimus; 
ragina skaidriai užbaigti šį procesą be jokio 
išorinio spaudimo Aukščiausiajai teismų 
tarybai;

Or. en

Pakeitimas 85
Jelko Kacin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. atkreipia dėmesį į teismų ir 
baudžiamojo persekiojimo reformą, taip 
pat į šios sistemos pertvarką siekiant 
pagerinti jos efektyvumą ir pašalinti bylų 
nagrinėjimo vėlavimą; vis dėlto atkreipia 
dėmesį į tai, kad reikia dėti daugiau 
pastangų siekiant užtikrinti šių dviejų 
sektorių nepriklausomumą ir 
profesionalumą; yra susirūpinęs dėl likusių
pakartotinai neperskirtų teisėjų ir kaltintojų 
apeliacijos proceso trūkumų, įskaitant 
procedūrinius ir įprastus pažeidimus; 
ragina skaidriai užbaigti šį procesą be 
jokio išorinio spaudimo Aukščiausiajai 
teismų tarybai;

10. atkreipia dėmesį į teismų ir 
baudžiamojo persekiojimo reformą, taip 
pat į šios sistemos pertvarką siekiant 
pagerinti jos efektyvumą ir pašalinti bylų 
nagrinėjimo vėlavimą; pabrėžia, kad reikia 
dėti daugiau pastangų siekiant užtikrinti šių 
dviejų sektorių nepriklausomumą ir 
profesionalumą; yra susirūpinęs dėl 
daugybės pakartotinai neperskirtų teisėjų ir 
kaltintojų apeliacijos proceso trūkumų, 
įskaitant procedūrinius ir įprastus 
pažeidimus; ragina institucijas užtikrinti, 
kad Aukščiausioji teismų taryba veiktų 
skaidriai ir produktyviai be jokio išorinio 
spaudimo;

Or. en

Pakeitimas 86
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. atkreipia dėmesį į teismų ir 
baudžiamojo persekiojimo reformą, taip 
pat į šios sistemos pertvarką siekiant 
pagerinti jos efektyvumą ir pašalinti bylų 
nagrinėjimo vėlavimą; vis dėlto atkreipia 
dėmesį į tai, kad reikia dėti daugiau 
pastangų siekiant užtikrinti šių dviejų 
sektorių nepriklausomumą ir 
profesionalumą; yra susirūpinęs dėl likusių 
pakartotinai neperskirtų teisėjų ir kaltintojų 
apeliacijos proceso trūkumų, įskaitant 
procedūrinius ir įprastus pažeidimus; 
ragina skaidriai užbaigti šį procesą be jokio 
išorinio spaudimo Aukščiausiajai teismų 
tarybai;

10. atkreipia dėmesį į teismų ir 
baudžiamojo persekiojimo reformą, taip 
pat į šios sistemos pertvarką siekiant 
pagerinti jos efektyvumą ir pašalinti bylų 
nagrinėjimo vėlavimą; vis dėlto atkreipia 
dėmesį į tai, kad reikia dėti daugiau 
pastangų siekiant užtikrinti šių dviejų 
sektorių nepriklausomumą ir 
profesionalumą; yra susirūpinęs dėl likusių 
pakartotinai neperskirtų teisėjų ir kaltintojų 
apeliacijos proceso trūkumų, įskaitant 
procedūrinius ir įprastus pažeidimus, ir dėl 
poveikio, kurį šie trūkumai galėtų turėti 
teismų nepriklausomumui, galių 
atskyrimui ir teisinės valstybės principo 
taikymui; siūlo, kad teisėjų skyrimo 
peržiūros procesą vykdytų nepriklausoma 
teismų administracijos apeliacijos 
instancija, taikydama nuoseklius ir 
griežtus aiškiai įstatymu nustatytus 
kriterijus; ragina skaidriai užbaigti šį 
procesą be jokio išorinio spaudimo 
Aukščiausiajai teismų tarybai;

Or. en

Pakeitimas 87
Pino Arlacchi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. atkreipia dėmesį į teismų ir 
baudžiamojo persekiojimo reformą, taip 
pat į šios sistemos pertvarką siekiant 
pagerinti jos efektyvumą ir pašalinti bylų 
nagrinėjimo vėlavimą; vis dėlto atkreipia 
dėmesį į tai, kad reikia dėti daugiau 
pastangų siekiant užtikrinti šių dviejų 
sektorių nepriklausomumą ir 
profesionalumą; yra susirūpinęs dėl likusių 

10. palankiai vertina teismų ir 
baudžiamojo persekiojimo reformą, taip 
pat į šios sistemos pertvarką siekiant 
pagerinti jos efektyvumą ir pašalinti bylų 
nagrinėjimo vėlavimą; vis dėlto atkreipia 
dėmesį į tai, kad reikia dėti daugiau 
pastangų siekiant užtikrinti šių dviejų 
sektorių nepriklausomumą ir 
profesionalumą; yra susirūpinęs dėl likusių 
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pakartotinai neperskirtų teisėjų ir kaltintojų 
apeliacijos proceso trūkumų, įskaitant 
procedūrinius ir įprastus pažeidimus; 
ragina skaidriai užbaigti šį procesą be jokio 
išorinio spaudimo Aukščiausiajai teismų 
tarybai;

pakartotinai neperskirtų teisėjų ir kaltintojų 
apeliacijos proceso trūkumų, įskaitant 
procedūrinius ir įprastus pažeidimus; 
ragina skaidriai užbaigti šį procesą be jokio 
išorinio spaudimo Aukščiausiajai teismų 
tarybai;

Or. en

Pakeitimas 88
Jelko Kacin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. yra labai susirūpinęs dėl ne kartą 
pateiktų pareiškimų, kad netinkamai 
taikomas Baudžiamojo kodekso 359 
straipsnis dėl piktnaudžiavimo tarnybine 
padėtimi; ragina valdžios institucijas 
skubiai peržiūrėti Baudžiamąjį kodeksą 
siekiant užtikrinti, kad jis atitiktų Europos 
normas, ir nedelsiant liautis teikti 
kaltinimus pagal piktnaudžiavimo 
tarnybine padėtimi nuostatą, nes tai 
mažina pasitikėjimą, kad šalyje taikomas 
teisinės valstybės principas;

11. yra labai susirūpinęs dėl ne kartą 
pateiktų pareiškimų, kad netinkamai 
taikomas Baudžiamojo kodekso 359 
straipsnis dėl piktnaudžiavimo tarnybine 
padėtimi ir dėl to, įtariama, buvo dažnai 
blokuojamas įmonės ir privatus turtas;
pabrėžia, kad šie įtarimai pakenkė 
pasitikėjimui, kad šalyje laikomasi teisinės 
valstybės principo; ragina valdžios 
institucijas skubiai peržiūrėti Baudžiamąjį 
kodeksą siekiant užtikrinti, kad jis atitiktų 
Europos normas, ir nedelsiant liautis teikti 
kaltinimus pagal piktnaudžiavimo 
tarnybine padėtimi nuostatą, taip pat 
nutraukti apkaltintųjų pagal 359 straipsnį 
turto blokavimo praktiką, kuri ir toliau 
daro žalingą socialinį poveikį ir turi 
neigiamų pasekmių ekonomikai;

Or. en

Pakeitimas 89
György Schöpflin, Doris Pack, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. yra labai susirūpinęs dėl ne kartą 
pateiktų pareiškimų, kad netinkamai 
taikomas Baudžiamojo kodekso 359 
straipsnis dėl piktnaudžiavimo tarnybine 
padėtimi; ragina valdžios institucijas 
skubiai peržiūrėti Baudžiamąjį kodeksą 
siekiant užtikrinti, kad jis atitiktų Europos 
normas, ir nedelsiant liautis teikti 
kaltinimus pagal piktnaudžiavimo 
tarnybine padėtimi nuostatą, nes tai mažina 
pasitikėjimą, kad šalyje taikomas teisinės 
valstybės principas;

11. yra labai susirūpinęs dėl ne kartą 
pateiktų pareiškimų, kad netinkamai 
taikomas Baudžiamojo kodekso 359 
straipsnis dėl piktnaudžiavimo tarnybine 
padėtimi; ragina valdžios institucijas 
skubiai peržiūrėti Baudžiamąjį kodeksą 
siekiant užtikrinti, kad jis atitiktų Europos 
normas, ir nedelsiant liautis vis atidėlioti 
neišnagrinėtas baudžiamuosius teismo 
procesus ir teikti kaltinimus pagal 
piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi 
nuostatą, nes tai mažina pasitikėjimą, kad 
šalyje taikomas teisinės valstybės 
principas;

Or. en

Pakeitimas 90
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. atkreipia dėmesį į rimtus liudytojų 
apsaugos programos, susijusios su karo 
nusikaltimų bylomis, vykdymo trūkumus, 
dėl kurių daug liudytojų savo noru renkasi 
nedalyvauti programoje po to, kai nuolatos 
susilaukia grasinimų; ragina vidaus reikalų 
ministeriją ir karo nusikaltimų kaltintojų 
biurą aktyviai prisidėti siekiant užtikrinti 
visų liudytojų saugumą ir dalyvavimą 
apsaugos programoje; pabrėžia, kad 
veikianti liudytojų apsaugos programa yra 
labai svarbi siekiant teisinės valstybės 
šalyje ir taip pat siekiant pademonstruoti 
politinę valią efektyviai sprendžiant karo 
nusikaltimų bylas, kurias TBTBJ paliko 
spręsti nacionaliniams teismams;

12. pažymi, kad nuolat vykdomas šalies 
karo nusikaltimų baudžiamasis 
persekiojimas, bet atkreipia dėmesį į 
rimtus liudytojų apsaugos programos, 
susijusios su karo nusikaltimų bylomis, 
vykdymo trūkumus, dėl kurių daug 
liudytojų savo noru renkasi nedalyvauti 
programoje po to, kai nuolatos susilaukia 
grasinimų; ragina vidaus reikalų ministeriją 
ir karo nusikaltimų kaltintojų biurą aktyviai 
prisidėti siekiant užtikrinti visų liudytojų 
saugumą ir dalyvavimą apsaugos 
programoje; pabrėžia, kad veikianti 
liudytojų apsaugos programa yra labai 
svarbi siekiant teisinės valstybės šalyje ir 
taip pat siekiant pademonstruoti politinę 
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valią efektyviai sprendžiant karo 
nusikaltimų bylas, kurias TBTBJ paliko 
spręsti nacionaliniams teismams;

Or. en

Pakeitimas 91
György Schöpflin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. atkreipia dėmesį į rimtus liudytojų 
apsaugos programos, susijusios su karo 
nusikaltimų bylomis, vykdymo trūkumus, 
dėl kurių daug liudytojų savo noru renkasi 
nedalyvauti programoje po to, kai nuolatos 
susilaukia grasinimų; ragina vidaus reikalų 
ministeriją ir karo nusikaltimų kaltintojų 
biurą aktyviai prisidėti siekiant užtikrinti 
visų liudytojų saugumą ir dalyvavimą 
apsaugos programoje; pabrėžia, kad 
veikianti liudytojų apsaugos programa yra 
labai svarbi siekiant teisinės valstybės 
šalyje ir taip pat siekiant pademonstruoti 
politinę valią efektyviai sprendžiant karo 
nusikaltimų bylas, kurias TBTBJ paliko 
spręsti nacionaliniams teismams;

12. atkreipia dėmesį į rimtus liudytojų 
apsaugos programos, susijusios su karo 
nusikaltimų bylomis, vykdymo trūkumus, 
dėl kurių daug liudytojų savo noru renkasi 
nedalyvauti programoje po to, kai nuolatos 
susilaukia grasinimų; ragina vidaus reikalų 
ministeriją ir karo nusikaltimų kaltintojų 
biurą aktyviai prisidėti siekiant užtikrinti 
visų liudytojų saugumą ir dalyvavimą 
apsaugos programoje; pabrėžia, kad 
veikianti liudytojų apsaugos programa yra 
labai svarbi siekiant teisinės valstybės 
šalyje ir taip pat siekiant pademonstruoti 
politinę valią efektyviai sprendžiant karo 
nusikaltimų bylas, kurias TBTBJ paliko 
spręsti nacionaliniams teismams;

Or. en

Pakeitimas 92
László Tőkés

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12 a. primena, jog svarbu, kad centrinė 
Serbijos vyriausybė atvertų nacionalinius 
archyvus, kuriuose yra ir ankstesnės 
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žvalgybos agentūros (UDBA) dokumentai, 
nes tai būtinas žingsnis vykdant šią 
reformą ir Serbijos demokratizacijos 
procesą; be to, ragina valdžios institucijas 
nustatyti ir paskirti atitinkamą 
vyriausybės instanciją, kuri būtų 
įpareigota vadovauti archyvų atvėrimui ir 
jį užtikrinti;

Or. en

Pakeitimas 93
László Tőkés

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12 b. ragina Serbijos valdžios institucijas 
pradėti ir užtikrinti asmenų, persekiotų 
praeityje dėl politinių, etninių ar religinių 
priežasčių, įskaitant tuos, kurie nukentėjo 
dėl kolektyvinės kaltės taikymo, teisėtą 
reabilitaciją ir finansinę kompensaciją;

Or. en

Pakeitimas 94
Nadezhda Neynsky

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. džiaugiasi pažanga viešojo 
administravimo srityje, tačiau pabrėžia, 
kad visiškai taikant sistemą, kai į pareigas 
skiriama ir pareigose pakeliama 
atsižvelgiant į nuopelnus, vis dar reikia 
dėti pastangų siekiant užtikrinti visišką 
profesionalumą ir nepriklausomumą nuo 
politinės įtakos; ragina labiau koordinuoti 

13. giria Serbiją už vykdomą viešojo 
administravimo srities reformą, kuri 
pagerino šalies administracinius 
gebėjimus; ragina labiau koordinuoti 
viešojo administravimo reformos 
strategijos įgyvendinimą ir įtraukti vietos 
administraciją į teisėkūros sistemą;
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viešojo administravimo reformos 
strategijos įgyvendinimą ir įtraukti vietos 
administraciją į teisėkūros sistemą;

Or. en

Pakeitimas 95
Kinga Gál

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. džiaugiasi pažanga viešojo 
administravimo srityje, tačiau pabrėžia, 
kad visiškai taikant sistemą, kai į pareigas 
skiriama ir pareigose pakeliama 
atsižvelgiant į nuopelnus, vis dar reikia dėti 
pastangų siekiant užtikrinti visišką 
profesionalumą ir nepriklausomumą nuo 
politinės įtakos; ragina labiau koordinuoti 
viešojo administravimo reformos 
strategijos įgyvendinimą ir įtraukti vietos 
administraciją į teisėkūros sistemą;

13. džiaugiasi pažanga viešojo 
administravimo srityje, tačiau pabrėžia, 
kad visiškai taikant sistemą, kai į pareigas 
skiriama ir pareigose pakeliama 
atsižvelgiant į nuopelnus, vis dar reikia dėti 
pastangų siekiant užtikrinti visišką 
profesionalumą ir nepriklausomumą nuo 
politinės įtakos; ragina labiau koordinuoti 
viešojo administravimo reformos 
strategijos įgyvendinimą ir įtraukti vietos 
administraciją į teisėkūros sistemą;
atkreipia dėmesį į itin mažą tautinių 
mažumų atstovų skaičių viešojo 
administravimo ir teismų sistemose, taip 
pat valstybinėse įmonėse;

Or. en

Pakeitimas 96
Andrey Kovatchev, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13 a. ragina valdžios institucijas toliau 
dėti pastangas siekiant pašalinti buvusios 
komunistinės slaptosios tarnybos ir jos 
agentų palikimą, taip pat jų įtaką 
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politiniame, akademiniame, 
ekonominiame, socialiniame gyvenime ir 
žiniasklaidoje, visų pirma toliau vykdant 
saugumo sektoriaus reformą, didinant 
saugumo tarnybų parlamentinę priežiūrą 
ir kontrolę ir išslaptinant buvusios 
Jugoslavijos slaptųjų tarnybų archyvus; 
skatina valdžios institucijas palengvinti 
prieigą prie tų archyvų, kurie susiję su 
buvusios Jugoslavijos respublikomis, ir 
grąžinti juos atitinkamoms vyriausybėms, 
jei šios paprašytų;

Or. en

Pakeitimas 97
Jelko Kacin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14 b. palankiai vertina nepriklausomų 
reglamentavimo įstaigų vaidmenį siekiant 
gerinti šalies institucijų efektyvumą ir 
skaidrumą; itin palankiai vertina 
ombudsmeno ir Komisijos nario, 
atsakingo už valstybinės svarbos 
informaciją ir asmens duomenų apsaugą, 
atliktą darbą; ragina valdžios institucijas 
Valstybinei audito institucijai, 
Konkurencijos apsaugos komisijai, 
Viešųjų pirkimų biurui ir Viešųjų pirkimų 
dalyvių teisių apsaugos komisijai suteikti 
atitinkamas finansines, administracines ir 
biuro galimybes, kad jie galėtų atlikti savo 
pareigas; primena, kad nepriklausomos 
reguliavimo institucijos būtinos siekiant 
kovoti su sistemine korupcija ir vykdyti 
efektyvią vyriausybės priežiūrą;

Or. en
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Pakeitimas 98
György Schöpflin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. primena, kad stipri ir nepriklausoma 
žiniasklaida – būtinas demokratinės 
sistemos elementas; todėl palankiai vertina 
tai, kad priimta visuomenės informavimo 
sistemos vystymo strategija ir jos veiksmų 
planas ir kad valstybė ketina atsisakyti 
teisės į žiniasklaidos nuosavybę; vis dėlto 
yra susirūpinęs mėginimais kontroliuoti 
žiniasklaidos sektoriaus darbą ir į jį kištis, 
ir ragina valdžios institucijas užtikrinti jos 
nepriklausomumą nuo politinio spaudimo 
ir kitos įtakos; yra susirūpinęs, kad 
grasinama Serbijos žurnalistams, ir ragina 
šiuos grasinimus išsamiai ištirti siekiant 
žurnalistams užtikrinti saugią aplinką, kad 
jie galėtų efektyviai ir be nereikalingos 
cezūros atlikti savo darbą; pabrėžia, kad 
reikia imtis tam tikrų veiksmų siekiant 
išvengti žiniasklaidos nuosavybės 
susitelkimo, taip pat žiniasklaidos 
skaidrumo stokos siekiant užtikrinti 
vienodą prieigą prie reklamos rinkos, 
įskaitant viešųjų lėšų naudojimą reklamai ir 
skatinimui; ragina žurnalistus laikytis 
Elgesio kodekso;

15. primena, kad stipri, profesionali ir 
nepriklausoma žiniasklaida, taip pat 
interneto paslaugų teikimas – būtinas 
demokratinės sistemos elementas; todėl 
palankiai vertina tai, kad priimta 
visuomenės informavimo sistemos 
vystymo strategija ir jos veiksmų planas ir 
kad valstybė ketina atsisakyti teisės į 
žiniasklaidos nuosavybę; vis dėlto yra 
susirūpinęs mėginimais kontroliuoti 
žiniasklaidos sektoriaus darbą ir į jį kištis, 
ir ragina valdžios institucijas užtikrinti jos 
nepriklausomumą nuo politinio spaudimo 
ir kitos įtakos; yra susirūpinęs, kad 
grasinama Serbijos žurnalistams, ir ragina 
šiuos grasinimus išsamiai ištirti siekiant 
žurnalistams užtikrinti saugią aplinką, kad 
jie galėtų efektyviai ir be nereikalingos 
cezūros atlikti savo darbą; pabrėžia, kad 
reikia imtis tam tikrų veiksmų siekiant 
išvengti žiniasklaidos nuosavybės 
susitelkimo, taip pat žiniasklaidos 
skaidrumo stokos siekiant užtikrinti 
vienodą prieigą prie reklamos rinkos, 
įskaitant viešųjų lėšų naudojimą reklamai ir 
skatinimui; ragina žurnalistus laikytis 
Elgesio kodekso; pažymi, kad interneto 
prieigos lygis išlieka žemas; pripažįsta 
interneto svarbą užtikrinant žiniasklaidos 
laisvę ir primygtinai ragina valdžios 
institucijas šioje srityje dėti kuo daugiau 
pastangų;

Or. en

Pakeitimas 99
Kinga Gál
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. primena, kad stipri ir nepriklausoma 
žiniasklaida – būtinas demokratinės 
sistemos elementas; todėl palankiai vertina 
tai, kad priimta visuomenės informavimo 
sistemos vystymo strategija ir jos veiksmų 
planas ir kad valstybė ketina atsisakyti 
teisės į žiniasklaidos nuosavybę; vis dėlto 
yra susirūpinęs mėginimais kontroliuoti 
žiniasklaidos sektoriaus darbą ir į jį kištis, 
ir ragina valdžios institucijas užtikrinti jos 
nepriklausomumą nuo politinio spaudimo 
ir kitos įtakos; yra susirūpinęs, kad 
grasinama Serbijos žurnalistams, ir ragina 
šiuos grasinimus išsamiai ištirti siekiant 
žurnalistams užtikrinti saugią aplinką, kad 
jie galėtų efektyviai ir be nereikalingos 
cezūros atlikti savo darbą; pabrėžia, kad 
reikia imtis tam tikrų veiksmų siekiant 
išvengti žiniasklaidos nuosavybės 
susitelkimo, taip pat žiniasklaidos 
skaidrumo stokos siekiant užtikrinti 
vienodą prieigą prie reklamos rinkos, 
įskaitant viešųjų lėšų naudojimą reklamai ir 
skatinimui; ragina žurnalistus laikytis 
Elgesio kodekso;

15. primena, kad stipri ir nepriklausoma 
žiniasklaida – būtinas demokratinės 
sistemos elementas; todėl palankiai vertina 
tai, kad priimta visuomenės informavimo 
sistemos vystymo strategija ir jos veiksmų 
planas ir kad valstybė ketina atsisakyti 
teisės į žiniasklaidos nuosavybę; palankiai 
vertina tai, kad strategijoje atsižvelgiama į 
konstitucines teises, susijusias su tautinės 
mažumos kalba žiniasklaidoje; vis dėlto 
yra susirūpinęs mėginimais kontroliuoti 
žiniasklaidos sektoriaus darbą ir į jį kištis, 
ir ragina valdžios institucijas užtikrinti jos 
nepriklausomumą nuo politinio spaudimo 
ir kitos įtakos; yra susirūpinęs, kad 
grasinama Serbijos žurnalistams, ir ragina 
šiuos grasinimus išsamiai ištirti siekiant
žurnalistams užtikrinti saugią aplinką, kad 
jie galėtų efektyviai ir be nereikalingos 
cezūros atlikti savo darbą; pabrėžia, kad 
reikia imtis tam tikrų veiksmų siekiant 
išvengti žiniasklaidos nuosavybės 
susitelkimo, taip pat žiniasklaidos 
skaidrumo stokos siekiant užtikrinti 
vienodą prieigą prie reklamos rinkos, 
įskaitant viešųjų lėšų naudojimą reklamai ir 
skatinimui; ragina žurnalistus laikytis 
Elgesio kodekso;

Or. en

Pakeitimas 100
Kristian Vigenin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. primena, kad stipri ir nepriklausoma 
žiniasklaida – būtinas demokratinės 

15. primena, kad stipri ir nepriklausoma 
žiniasklaida – būtinas demokratinės 
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sistemos elementas; todėl palankiai vertina 
tai, kad priimta visuomenės informavimo 
sistemos vystymo strategija ir jos veiksmų 
planas ir kad valstybė ketina atsisakyti 
teisės į žiniasklaidos nuosavybę; vis dėlto 
yra susirūpinęs mėginimais kontroliuoti 
žiniasklaidos sektoriaus darbą ir į jį kištis, 
ir ragina valdžios institucijas užtikrinti jos
nepriklausomumą nuo politinio spaudimo 
ir kitos įtakos; yra susirūpinęs, kad 
grasinama Serbijos žurnalistams, ir ragina 
šiuos grasinimus išsamiai ištirti siekiant 
žurnalistams užtikrinti saugią aplinką, kad 
jie galėtų efektyviai ir be nereikalingos 
cezūros atlikti savo darbą; pabrėžia, kad 
reikia imtis tam tikrų veiksmų siekiant 
išvengti žiniasklaidos nuosavybės 
susitelkimo, taip pat žiniasklaidos 
skaidrumo stokos siekiant užtikrinti 
vienodą prieigą prie reklamos rinkos, 
įskaitant viešųjų lėšų naudojimą reklamai ir 
skatinimui; ragina žurnalistus laikytis 
Elgesio kodekso;

sistemos elementas; todėl palankiai vertina 
tai, kad priimta visuomenės informavimo 
sistemos vystymo strategija ir jos veiksmų 
planas ir kad valstybė ketina atsisakyti 
teisės į žiniasklaidos nuosavybę; ragina 
valdžios institucijas užtikrinti žiniasklaidos 
sektoriaus nepriklausomumą nuo politinio 
spaudimo ir kitos įtakos yra susirūpinęs, 
kad grasinama Serbijos žurnalistams, ir 
ragina šiuos grasinimus išsamiai ištirti 
siekiant žurnalistams užtikrinti saugią 
aplinką, kad jie galėtų efektyviai ir be 
nereikalingos cezūros atlikti savo darbą; 
pabrėžia, kad reikia imtis tam tikrų 
veiksmų siekiant išvengti žiniasklaidos 
nuosavybės susitelkimo, taip pat 
žiniasklaidos skaidrumo stokos siekiant 
užtikrinti vienodą prieigą prie reklamos 
rinkos, įskaitant viešųjų lėšų naudojimą 
reklamai ir skatinimui; ragina žurnalistus 
laikytis Elgesio kodekso;

Or. en

Pakeitimas 101
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. primena, kad stipri ir nepriklausoma 
žiniasklaida – būtinas demokratinės 
sistemos elementas; todėl palankiai vertina 
tai, kad priimta visuomenės informavimo 
sistemos vystymo strategija ir jos veiksmų 
planas ir kad valstybė ketina atsisakyti 
teisės į žiniasklaidos nuosavybę; vis dėlto 
yra susirūpinęs mėginimais kontroliuoti 
žiniasklaidos sektoriaus darbą ir į jį kištis, 
ir ragina valdžios institucijas užtikrinti jos 
nepriklausomumą nuo politinio spaudimo 
ir kitos įtakos; yra susirūpinęs, kad 

15. primena, kad stipri ir nepriklausoma 
žiniasklaida – būtinas demokratinės 
sistemos elementas; todėl palankiai vertina 
tai, kad priimta visuomenės informavimo 
sistemos vystymo strategija ir jos veiksmų 
planas ir kad valstybė ketina atsisakyti 
teisės į žiniasklaidos nuosavybę; vis dėlto 
yra susirūpinęs mėginimais kontroliuoti 
žiniasklaidos sektoriaus darbą ir į jį kištis, 
ir ragina valdžios institucijas užtikrinti jos 
nepriklausomumą nuo politinio spaudimo 
ir kitos įtakos; yra susirūpinęs dėl to, kad 
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grasinama Serbijos žurnalistams, ir ragina 
šiuos grasinimus išsamiai ištirti siekiant 
žurnalistams užtikrinti saugią aplinką, kad 
jie galėtų efektyviai ir be nereikalingos 
cezūros atlikti savo darbą; pabrėžia, kad 
reikia imtis tam tikrų veiksmų siekiant 
išvengti žiniasklaidos nuosavybės 
susitelkimo, taip pat žiniasklaidos 
skaidrumo stokos siekiant užtikrinti 
vienodą prieigą prie reklamos rinkos, 
įskaitant viešųjų lėšų naudojimą reklamai ir 
skatinimui; ragina žurnalistus laikytis 
Elgesio kodekso;

pradėta taikyti baudžiamoji teisė 
draudžianti žiniasklaidoje viešai 
komentuoti teismo procesus ir 
nuosprendžius; yra susirūpinęs, kad 
grasinama Serbijos žurnalistams, ir ragina 
šiuos grasinimus išsamiai ištirti siekiant 
žurnalistams užtikrinti saugią aplinką, kad 
jie galėtų efektyviai ir be nereikalingos 
cezūros atlikti savo darbą; pabrėžia, kad 
reikia imtis tam tikrų veiksmų siekiant 
išvengti žiniasklaidos nuosavybės 
susitelkimo, taip pat žiniasklaidos 
skaidrumo stokos siekiant užtikrinti 
vienodą prieigą prie reklamos rinkos, 
įskaitant viešųjų lėšų naudojimą reklamai ir 
skatinimui; ragina žurnalistus laikytis 
Elgesio kodekso;

Or. en

Pakeitimas 102
Göran Färm

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. primena, kad stipri ir nepriklausoma 
žiniasklaida – būtinas demokratinės 
sistemos elementas; todėl palankiai vertina 
tai, kad priimta visuomenės informavimo 
sistemos vystymo strategija ir jos veiksmų 
planas ir kad valstybė ketina atsisakyti 
teisės į žiniasklaidos nuosavybę; vis dėlto 
yra susirūpinęs mėginimais kontroliuoti 
žiniasklaidos sektoriaus darbą ir į jį kištis, 
ir ragina valdžios institucijas užtikrinti jos 
nepriklausomumą nuo politinio spaudimo 
ir kitos įtakos; yra susirūpinęs, kad 
grasinama Serbijos žurnalistams, ir ragina 
šiuos grasinimus išsamiai ištirti siekiant 
žurnalistams užtikrinti saugią aplinką, kad 
jie galėtų efektyviai ir be nereikalingos 
cezūros atlikti savo darbą; pabrėžia, kad 
reikia imtis tam tikrų veiksmų siekiant 

15. primena, kad stipri ir nepriklausoma 
žiniasklaida – būtinas demokratinės 
sistemos elementas; todėl palankiai vertina 
tai, kad priimta visuomenės informavimo 
sistemos vystymo strategija ir jos veiksmų 
planas ir kad valstybė ketina atsisakyti 
teisės į žiniasklaidos nuosavybę; vis dėlto 
yra susirūpinęs mėginimais kontroliuoti 
žiniasklaidos sektoriaus darbą ir į jį kištis, 
ir ragina valdžios institucijas užtikrinti jos 
nepriklausomumą nuo politinio spaudimo 
ir kitos įtakos; ragina Serbijos vyriausybę, 
vadovaujantis atitinkamais ES 
standartais, užtikrinti žiniasklaidos laisvę 
ir nepriklausomybę; yra susirūpinęs, kad 
grasinama Serbijos žurnalistams, ir ragina 
šiuos grasinimus išsamiai ištirti siekiant 
žurnalistams užtikrinti saugią aplinką, kad 
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išvengti žiniasklaidos nuosavybės 
susitelkimo, taip pat žiniasklaidos 
skaidrumo stokos siekiant užtikrinti 
vienodą prieigą prie reklamos rinkos, 
įskaitant viešųjų lėšų naudojimą reklamai ir 
skatinimui; ragina žurnalistus laikytis 
Elgesio kodekso;

jie galėtų efektyviai ir be nereikalingos 
cezūros atlikti savo darbą; pabrėžia, kad 
reikia imtis tam tikrų veiksmų siekiant 
išvengti žiniasklaidos nuosavybės 
susitelkimo, taip pat žiniasklaidos 
skaidrumo stokos siekiant užtikrinti 
vienodą prieigą prie reklamos rinkos, 
įskaitant viešųjų lėšų naudojimą reklamai ir 
skatinimui; ragina žurnalistus laikytis 
Elgesio kodekso;

Or. en

Pakeitimas 103
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. apgailestauja dėl to, kad valdžios 
institucijos šalyje efektyviai sustabdė 
informacijos apie 2011 m. liepos mėn. 
incidentus šiaurės Kosove pateikimą 
žiniasklaidos priemonėmis ir klaidingai 
pristatė KFOR vaidmenį įvykiuose; 
pabrėžia laisvos ir nepriklausomos 
žiniasklaidos svarbą siekiant 
demokratinės ir gerai informuotos 
visuomenės;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 104
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. apgailestauja dėl to, kad valdžios 
institucijos šalyje efektyviai sustabdė

16. apgailestauja dėl to, kad šalyje buvo 
sustabdytas informacijos apie tam tikrus 
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informacijos apie 2011 m. liepos mėn. 
incidentus šiaurės Kosove pateikimą 
žiniasklaidos priemonėmis ir klaidingai 
pristatė KFOR vaidmenį įvykiuose; 
pabrėžia laisvos ir nepriklausomos 
žiniasklaidos svarbą siekiant demokratinės 
ir gerai informuotos visuomenės;

incidentus pateikimas žiniasklaidos 
priemonėmis ir pabrėžia laisvos ir 
nepriklausomos žiniasklaidos svarbą 
siekiant demokratinės ir gerai informuotos 
visuomenės;

Or. en

Pakeitimas 105
Andreas Mölzer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. apgailestauja dėl to, kad valdžios 
institucijos šalyje efektyviai sustabdė 
informacijos apie 2011 m. liepos mėn. 
incidentus šiaurės Kosove pateikimą 
žiniasklaidos priemonėmis ir klaidingai 
pristatė KFOR vaidmenį įvykiuose; 
pabrėžia laisvos ir nepriklausomos 
žiniasklaidos svarbą siekiant demokratinės 
ir gerai informuotos visuomenės;

16. apgailestauja dėl to, kad valdžios 
institucijos šalyje efektyviai sustabdė 
informacijos apie 2011 m. liepos mėn. 
incidentus šiaurės Kosove pateikimą 
žiniasklaidos priemonėmis ir pateikė labai 
vienpusę informaciją apie kai kuriuos
KFOR vaidmens įvykiuose aspektus; 
pabrėžia laisvos ir nepriklausomos 
žiniasklaidos svarbą siekiant demokratinės 
ir gerai informuotos visuomenės;

Or. de

Pakeitimas 106
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. yra susirūpinęs dėl albanų etninės 
mažumos protestų prieš diskriminaciją ir 
dėl įtemptos padėties Sandžake ir ragina 
vyriausybę didelį politinį prioritetą teikti 
tam, kad būtų gerinama mažumų padėtis, 

17. yra susirūpinęs dėl albanų etninės 
mažumos protestų prieš diskriminaciją ir 
dėl įtemptos padėties Sandžake ir ragina 
vyriausybę didelį politinį prioritetą teikti 
tam, kad būtų gerinamos pagrindinės 
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įskaitant jų galimybę siekti išsilavinimo ir 
atstovavimo vietos institucijose, taip pat 
ekonominiam Preševo slėnio ir Sandžako 
vystymui; pažymi, kad dveji metai po 
rinkimų į mažumų tarybas vis dar 
nesudaryta Bosniako nacionalinė taryba ir 
ragina ją kuo skubiau suformuoti 
atsižvelgiant į taisykles; ragina politinius ir 
religinius vadovus susilaikyti nuo 
kiršinančių pareiškimų, kurie galėtų 
padidinti įtampą;

mažumų teisės, įskaitant jų galimybę siekti 
išsilavinimo gimtąja kalba, lygiateisę 
galimybę patekti į darbo rinką ir teisingo 
atstovavimo vietos institucijose galimybę, 
taip pat ir ekonominiam Preševo slėnio ir 
Sandžako vystymui; ragina Serbijos 
vyriausybę imtis visų reikiamų priemonių 
siekiant šiuose regionuose kovoti su 
diskriminacija ir nedarbu; pažymi, kad 
dveji metai po rinkimų į mažumų tarybas 
vis dar nesudaryta Bosniako nacionalinė 
taryba ir ragina ją kuo skubiau suformuoti 
atsižvelgiant į taisykles; ragina politinius ir 
religinius vadovus susilaikyti nuo 
kiršinančių pareiškimų, kurie galėtų 
padidinti įtampą; ragina Serbijos 
vyriausybę išlaikyti neutralumą įtampos, 
susijusios su religinės bendruomenės 
Sandžake, atžvilgiu ir imtis priemonių, 
kad būtų užtikrinti geri santykiai su šia 
bendruomene, užtikrinant tuo pat metu jai 
teisę į religijos laisvę;

Or. en

Pakeitimas 107
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. yra susirūpinęs dėl albanų etninės 
mažumos protestų prieš diskriminaciją ir 
dėl įtemptos padėties Sandžake ir ragina 
vyriausybę didelį politinį prioritetą teikti 
tam, kad būtų gerinama mažumų padėtis, 
įskaitant jų galimybę siekti išsilavinimo ir 
atstovavimo vietos institucijose, taip pat 
ekonominiam Preševo slėnio ir Sandžako 
vystymui; pažymi, kad dveji metai po 
rinkimų į mažumų tarybas vis dar 
nesudaryta Bosniako nacionalinė taryba ir 
ragina ją kuo skubiau suformuoti 
atsižvelgiant į taisykles; ragina politinius ir 

17. yra patenkintas gera bendra šalies 
vidaus tautinių mažumų padėtimi ir tuo, 
kad šalyje sumažėjo etniniu pagrindu 
grindžiamų incidentų skaičius ir 
intensyvumas; vis dėlto yra susirūpinęs dėl 
albanų etninės mažumos protestų prieš 
diskriminaciją ir dėl įtemptos padėties 
Sandžake ir ragina vyriausybę didelį 
politinį prioritetą teikti tam, kad būtų 
gerinama mažumų padėtis, įskaitant jų 
galimybę siekti išsilavinimo ir atstovavimo 
vietos institucijose, taip pat ekonominiam 
Preševo slėnio ir Sandžako vystymui; 
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religinius vadovus susilaikyti nuo 
kiršinančių pareiškimų, kurie galėtų 
padidinti įtampą;

pažymi, kad dveji metai po rinkimų į 
mažumų tarybas dėl tariamų procedūrinių 
rinkimo proceso trūkumų vis dar 
nesudaryta Bosniako nacionalinė taryba ir 
ragina ją kuo skubiau suformuoti 
atsižvelgiant į taisykles; ragina visų 
suinteresuotų šalių politinius ir religinius 
vadovus susilaikyti nuo kiršinančių 
pareiškimų, kurie galėtų padidinti įtampą;

Or. en

Pakeitimas 108
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. yra susirūpinęs dėl albanų etninės 
mažumos protestų prieš diskriminaciją ir 
dėl įtemptos padėties Sandžake ir ragina 
vyriausybę didelį politinį prioritetą teikti 
tam, kad būtų gerinama mažumų padėtis, 
įskaitant jų galimybę siekti išsilavinimo ir 
atstovavimo vietos institucijose, taip pat 
ekonominiam Preševo slėnio ir Sandžako 
vystymui; pažymi, kad dveji metai po 
rinkimų į mažumų tarybas vis dar 
nesudaryta Bosniako nacionalinė taryba ir 
ragina ją kuo skubiau suformuoti 
atsižvelgiant į taisykles; ragina politinius ir 
religinius vadovus susilaikyti nuo 
kiršinančių pareiškimų, kurie galėtų 
padidinti įtampą;

17. yra susirūpinęs dėl albanų etninės 
mažumos protestų prieš diskriminaciją ir 
dėl įtemptos padėties Sandžake ir ragina 
vyriausybę didelį politinį prioritetą teikti 
tam, kad būtų gerinama mažumų padėtis, 
įskaitant jų galimybę siekti išsilavinimo ir 
atstovavimo vietos institucijose, taip pat 
ekonominiam Preševo slėnio ir Sandžako 
vystymui; palankiai vertina spalio mėn. 
Bujanovaco savivaldybėje pasiektą 
susitarimą, kuriame numatomi veiksmai, 
skirti albanų tautinei mažumai integruoti 
į viešąjį administravimą, ir ragina jį 
skubiai įgyvendinti; pažymi, kad dveji 
metai po rinkimų į mažumų tarybas vis dar 
nesudaryta Bosniako nacionalinė taryba ir 
ragina ją kuo skubiau suformuoti 
atsižvelgiant į taisykles; ragina politinius ir 
religinius vadovus susilaikyti nuo 
kiršinančių pareiškimų, kurie galėtų 
padidinti įtampą;

Or. en
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Pakeitimas 109
Kristian Vigenin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. yra susirūpinęs dėl albanų etninės
mažumos protestų prieš diskriminaciją ir 
dėl įtemptos padėties Sandžake ir ragina 
vyriausybę didelį politinį prioritetą teikti 
tam, kad būtų gerinama mažumų padėtis, 
įskaitant jų galimybę siekti išsilavinimo ir 
atstovavimo vietos institucijose, taip pat 
ekonominiam Preševo slėnio ir Sandžako 
vystymui; pažymi, kad dveji metai po 
rinkimų į mažumų tarybas vis dar 
nesudaryta Bosniako nacionalinė taryba ir 
ragina ją kuo skubiau suformuoti 
atsižvelgiant į taisykles; ragina politinius ir 
religinius vadovus susilaikyti nuo 
kiršinančių pareiškimų, kurie galėtų 
padidinti įtampą;

17. turėdamas mintyje albanų tautinės
mažumos protestus prieš diskriminaciją ir 
įtemptą padėtį Sandžake, ragina 
vyriausybę didelį politinį prioritetą teikti 
tam, kad būtų gerinama mažumų padėtis, 
įskaitant jų galimybę siekti išsilavinimo ir 
atstovavimo vietos institucijose, taip pat 
ekonominiam Preševo slėnio ir Sandžako 
vystymui; pažymi, kad dveji metai po 
rinkimų į mažumų tarybas vis dar 
nesudaryta Bosniako nacionalinė taryba ir 
ragina ją kuo skubiau suformuoti 
atsižvelgiant į taisykles; ragina politinius ir 
religinius vadovus susilaikyti nuo 
kiršinančių pareiškimų, kurie galėtų 
padidinti įtampą;

Or. en

Pakeitimas 110
György Schöpflin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. yra susirūpinęs dėl albanų etninės 
mažumos protestų prieš diskriminaciją ir 
dėl įtemptos padėties Sandžake ir ragina 
vyriausybę didelį politinį prioritetą teikti 
tam, kad būtų gerinama mažumų padėtis, 
įskaitant jų galimybę siekti išsilavinimo ir 
atstovavimo vietos institucijose, taip pat 
ekonominiam Preševo slėnio ir Sandžako 
vystymui; pažymi, kad dveji metai po 
rinkimų į mažumų tarybas vis dar 
nesudaryta Bosniako nacionalinė taryba ir 

17. yra susirūpinęs dėl albanų etninės 
mažumos protestų prieš diskriminaciją ir 
dėl įtemptos padėties Sandžake ir ragina 
vyriausybę didelį politinį prioritetą teikti 
tam, kad būtų gerinama visų mažumų 
padėtis, įskaitant jų galimybę siekti 
išsilavinimo ir atstovavimo vietos 
institucijose, taip pat ekonominiam Preševo 
slėnio ir Sandžako vystymui; pažymi, kad 
dveji metai po rinkimų į mažumų tarybas 
vis dar nesudaryta Bosniako nacionalinė 
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ragina ją kuo skubiau suformuoti 
atsižvelgiant į taisykles; ragina politinius ir 
religinius vadovus susilaikyti nuo 
kiršinančių pareiškimų, kurie galėtų 
padidinti įtampą;

taryba ir ragina ją kuo skubiau suformuoti 
atsižvelgiant į taisykles; ragina politinius ir 
religinius vadovus susilaikyti nuo 
kiršinančių pareiškimų, kurie galėtų 
padidinti įtampą;

Or. en

Pakeitimas 111
Evgeni Kirilov

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. yra susirūpinęs dėl albanų etninės 
mažumos protestų prieš diskriminaciją ir 
dėl įtemptos padėties Sandžake ir ragina 
vyriausybę didelį politinį prioritetą teikti 
tam, kad būtų gerinama mažumų padėtis, 
įskaitant jų galimybę siekti išsilavinimo ir 
atstovavimo vietos institucijose, taip pat 
ekonominiam Preševo slėnio ir Sandžako 
vystymui; pažymi, kad dveji metai po 
rinkimų į mažumų tarybas vis dar 
nesudaryta Bosniako nacionalinė taryba ir 
ragina ją kuo skubiau suformuoti 
atsižvelgiant į taisykles; ragina politinius ir 
religinius vadovus susilaikyti nuo 
kiršinančių pareiškimų, kurie galėtų 
padidinti įtampą;

17. yra susirūpinęs dėl albanų etninės 
mažumos protestų prieš diskriminaciją ir 
dėl įtemptos padėties Sandžake ir ragina 
vyriausybę didelį politinį prioritetą teikti 
tam, kad būtų gerinama visų mažumų 
padėtis, įskaitant jų galimybę siekti 
išsilavinimo ir atstovavimo vietos 
institucijose, taip pat ekonominiam Preševo 
slėnio ir Sandžako vystymui; pažymi, kad 
dveji metai po rinkimų į mažumų tarybas 
vis dar nesudaryta Bosniako nacionalinė 
taryba ir ragina ją kuo skubiau suformuoti 
atsižvelgiant į taisykles; ragina politinius ir 
religinius vadovus susilaikyti nuo 
kiršinančių pareiškimų, kurie galėtų 
padidinti įtampą;

Or. en

Pakeitimas 112
Andreas Mölzer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. yra susirūpinęs dėl albanų etninės 17. yra susirūpinęs dėl albanų etninės 



PE480.653v01-00 82/125 AM\890151LT.doc

LT

mažumos protestų prieš diskriminaciją ir 
dėl įtemptos padėties Sandžake ir ragina 
vyriausybę didelį politinį prioritetą teikti 
tam, kad būtų gerinama mažumų padėtis, 
įskaitant jų galimybę siekti išsilavinimo ir 
atstovavimo vietos institucijose, taip pat 
ekonominiam Preševo slėnio ir Sandžako 
vystymui; pažymi, kad dveji metai po 
rinkimų į mažumų tarybas vis dar 
nesudaryta Bosniako nacionalinė taryba ir 
ragina ją kuo skubiau suformuoti 
atsižvelgiant į taisykles; ragina politinius ir 
religinius vadovus susilaikyti nuo 
kiršinančių pareiškimų, kurie galėtų 
padidinti įtampą;

mažumos protestų prieš diskriminaciją ir 
dėl įtemptos padėties Sandžake ir ragina 
vyriausybę didelį politinį prioritetą teikti 
tam, kad būtų gerinama mažumų padėtis, 
įskaitant jų galimybę siekti išsilavinimo ir 
atstovavimo vietos institucijose, taip pat 
ekonominiam Preševo slėnio ir Sandžako 
vystymui; pažymi, kad dveji metai po 
rinkimų į mažumų tarybas vis dar 
nesudaryta Bosnių nacionalinė taryba; 
ragina politinius ir religinius vadovus 
susilaikyti nuo kiršinančių pareiškimų, 
kurie galėtų padidinti įtampą;

Or. de

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17 a. skatina Serbijos valdžios institucijas 
šiaurės rytų Serbijoje pradėti mokyklose 
mokyti rumunų kalba šiaurės rytų 
Serbijoje gyvenančius rumunus (vlachus), 
naudoti rumunų kalbą visuomenės 
gyvenime miestuose ir kaimuose, kur 
rumunai sudaro daugiau kaip 15 proc. 
gyventojų, taip pat rumunų ortodoksų 
bažnyčiai suteikti tradicinės bažnyčios 
statusą ir išplėsti jos religinę jurisdikciją 
visoje Serbijos teritorijoje;

Or. en

Pakeitimas 114
Andrey Kovatchev
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17 a. yra susirūpinęs bulgarų mažumos 
teisėmis švietimo, kultūros srityse, 
oficialaus gimtosios kalbos vartojimu, taip 
pat grasinimais, nukreiptais prieš 
mažumų politinių ir civilinių 
visuomeninių organizacijų aktyvistus;

Or. en

Pakeitimas 115
Nadezhda Neynsky

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17 a. pabrėžia, kad reikia gerbti tautinių 
mažumų, įskaitant serbų tautybės žmonių 
su bulgarų savimone, kultūros įvairovę ir 
sudaryti jiems nevaržomą galimybę steigti 
kultūros centrus, elektroninę ir spaudos 
žiniasklaidą, bibliotekas, kurie atitiktų šių 
bendruomenių kultūros poreikius;

Or. en

Pakeitimas 116
György Schöpflin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18. pabrėžia gyventojų surašymo reikšmę 
renkant statistinę informaciją, kuri svarbi 
Serbijos vystymuisi, ypač mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose; džiaugiasi, 

18. pabrėžia gyventojų surašymo reikšmę 
renkant statistinę informaciją, kuri svarbi 
Serbijos vystymuisi, ypač mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose; džiaugiasi, 
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kad 2011 m spalio mėn. Serbijoje labai 
sėkmingai atliktas gyventojų surašymas; 
labai apgailestauja dėl to, kad albanų 
kilmės etninės mažumos politikai, kuriais 
vėliau pasekė municipalinės surašymo 
komisijos nariai ir didelis skaičius Preševo 
ir Bujanovaco gyventojų, ragino boikotuoti 
surašymą;

kad 2011 m spalio mėn. Serbijoje labai 
sėkmingai atliktas gyventojų surašymas; 
labai apgailestauja dėl to, kad albanų 
kilmės etninės mažumos politikai, kuriais 
vėliau pasekė municipalinės surašymo 
komisijos nariai ir didelis skaičius Preševo 
ir Bujanovaco gyventojų, ragino boikotuoti 
surašymą; pažymi, kad valdžios institucijos 
vis dar nepateikė statistikos duomenų apie 
etninę sudėtį;

Or. en

Pakeitimas 117
Nadezhda Neynsky

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18 a. ragina vyriausybę teikti ekonominę 
paramą mažiau išsivysčiusiems 
regionams, kuriuose gyvena tautinės 
mažumos, ir rengti nedarbo mažinimo 
šiuose regionuose strategijas;

Or. en

Pakeitimas 118
Evgeni Kirilov

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18 a. ragina Serbijos valdžios institucijas 
spręsti šalies regionų netolygumų 
problemą ir užtikrinti, kad pakankamai 
dėmesio būtų skiriama socialiniam ir 
ekonominiam pietryčių regiono vystymui;

Or. en
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Pakeitimas 119
Andreas Mölzer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19. ragina imtis tolesnių veiksmų siekiant 
užtikrinti visišką kovos su diskriminacija 
teisėkūros sistemos įgyvendinimą; yra 
labai susirūpinęs dėl to, kad stokojama 
politinės valios aktyviai tolerancijai ir 
pagarbai pagrindinėms žmogaus teisėms 
skatinti, taip pat 2011 m. spalio 2 d. 
numatyto gėjų parado dalyvių saugumui 
užtikrinti; tai paaiškėjo pasirengimo 
paradui laikotarpiu, todėl buvo uždrausta 
organizuoti paradą; griežtai smerkia kai 
kurių politikų ir ortodoksų dvasininkų 
kiršinančias ir diskriminacines pastabas 
šia tema; primena vyriausybei, kad laisvė 
reikšti savo mintis bei įsitikinimus ir 
susirinkimų laisvė yra pagrindinė žmogaus 
teisė ir svarbiausia ES vertybė, kurią turi 
gerbti visos šalys, kurios siekia tapti ES 
narėmis; palankiai vertina pozityvius 
veiksmus, kurių ėmėsi ombudsmenas ir 
Komisijos narys atsakingas už lygybės 
klausimus, skirtus šioms vertybės skatinti 
Serbijos visuomenėje; ragina ištirti 
ekstremistų grupuočių, kurių baiminantis 
buvo uždraustas paradas, keliamą 
grėsmę; primena lėtą tyrimo, susijusio su 
smurtiniais veiksmais vykstant 2010 m. 
gėjų paradui, eigą ir iki šiol priimtus vos 
kelis lengvus nuosprendžius; vis dėlto 
palankiai vertina veiksmus, kurių ėmėsi 
baudžiamojo persekiojimo įstaigos ir 
teismai, siekiant uždrausti ekstremistų 
organizacijų veiklą; ragina valstybės ir 
miesto valdžios institucijas uoliai dirbti 
siekiant sukurti tolerancijos aplinką, turint 
mintyje tai, kad artimoje ateityje Serbija 
turėtų tapti šalimi kandidate;

19. ragina imtis tolesnių veiksmų siekiant 
užtikrinti visišką kovos su diskriminacija 
teisėkūros sistemos įgyvendinimą; 
pabrėžia, kad laisvė reikšti savo mintis bei 
įsitikinimus ir susirinkimų laisvė yra 
pagrindinė žmogaus teisė ir svarbiausia ES 
vertybė, kurią turi gerbti kiekviena ES 
valstybė narė ir visos šalys, kurios siekia 
tapti ES narėmis; palankiai vertina 
pozityvius veiksmus, kurių ėmėsi 
ombudsmenas ir Komisijos narys 
atsakingas už lygybės klausimus, skirtus 
šioms vertybės skatinti Serbijos 
visuomenėje; ragina valstybės ir miesto 
valdžios institucijas uoliai dirbti siekiant 
sukurti tolerancijos aplinką, turint mintyje 
tai, kad artimoje ateityje Serbija turėtų tapti 
šalimi kandidate;
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Or. de

Pakeitimas 120
Nadezhda Neynsky

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19. ragina imtis tolesnių veiksmų siekiant 
užtikrinti visišką kovos su diskriminacija 
teisėkūros sistemos įgyvendinimą; yra 
labai susirūpinęs dėl to, kad stokojama 
politinės valios aktyviai tolerancijai ir 
pagarbai pagrindinėms žmogaus teisėms 
skatinti, taip pat 2011 m. spalio 2 d. 
numatyto gėjų parado dalyvių saugumui 
užtikrinti; tai paaiškėjo pasirengimo 
paradui laikotarpiu, todėl buvo uždrausta 
organizuoti paradą; griežtai smerkia kai 
kurių politikų ir ortodoksų dvasininkų 
kiršinančias ir diskriminacines pastabas šia 
tema; primena vyriausybei, kad laisvė
reikšti savo mintis bei įsitikinimus ir 
susirinkimų laisvė yra pagrindinė 
žmogaus teisė ir svarbiausia ES vertybė, 
kurią turi gerbti visos šalys, kurios siekia 
tapti ES narėmis; palankiai vertina 
pozityvius veiksmus, kurių ėmėsi 
ombudsmenas ir Komisijos narys 
atsakingas už lygybės klausimus, skirtus 
šioms vertybės skatinti Serbijos 
visuomenėje; ragina ištirti ekstremistų 
grupuočių, kurių baiminantis buvo 
uždraustas paradas, keliamą grėsmę; 
primena lėtą tyrimo, susijusio su 
smurtiniais veiksmais vykstant 2010 m. 
gėjų paradui, eigą ir iki šiol priimtus vos 
kelis lengvus nuosprendžius; vis dėlto 
palankiai vertina veiksmus, kurių ėmėsi 
baudžiamojo persekiojimo įstaigos ir 
teismai, siekiant uždrausti ekstremistų 
organizacijų veiklą; ragina valstybės ir 
miesto valdžios institucijas uoliai dirbti 
siekiant sukurti tolerancijos aplinką, turint 

19. ragina imtis tolesnių veiksmų siekiant 
užtikrinti visišką kovos su diskriminacija 
teisėkūros sistemos įgyvendinimą; yra 
labai susirūpinęs dėl to, kad stokojama 
politinės valios aktyviai tolerancijai ir 
pagarbai pagrindinėms žmogaus teisėms 
skatinti, taip pat 2011 m. spalio 2 d. 
numatyto gėjų parado dalyvių saugumui 
užtikrinti; tai paaiškėjo pasirengimo 
paradui laikotarpiu, todėl buvo uždrausta 
organizuoti paradą; griežtai smerkia kai 
kurių politikų ir ortodoksų dvasininkų 
kiršinančias ir diskriminacines pastabas šia 
tema; ragina valdžios institucijas 
užtikrinti laisvę reikšti savo mintis bei 
įsitikinimus ir susirinkimų laisvę; palankiai 
vertina pozityvius veiksmus, kurių ėmėsi 
ombudsmenas ir Komisijos narys 
atsakingas už lygybės klausimus, skirtus 
šioms vertybės skatinti Serbijos 
visuomenėje; ragina ištirti ekstremistų 
grupuočių, kurių baiminantis buvo 
uždraustas paradas, keliamą grėsmę; 
primena lėtą tyrimo, susijusio su 
smurtiniais veiksmais vykstant 2010 m. 
gėjų paradui, eigą; vis dėlto palankiai 
vertina veiksmus, kurių ėmėsi baudžiamojo 
persekiojimo įstaigos ir teismai, siekiant 
uždrausti ekstremistų organizacijų veiklą; 
ragina valstybės ir miesto valdžios 
institucijas uoliai dirbti siekiant sukurti 
tolerancijos aplinką, turint mintyje tai, kad 
artimoje ateityje Serbija turėtų tapti šalimi 
kandidate;



AM\890151LT.doc 87/125 PE480.653v01-00

LT

mintyje tai, kad artimoje ateityje Serbija 
turėtų tapti šalimi kandidate;

Or. en

Pakeitimas 121
Eduard Kukan

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19. ragina imtis tolesnių veiksmų siekiant 
užtikrinti visišką kovos su diskriminacija 
teisėkūros sistemos įgyvendinimą; yra 
labai susirūpinęs dėl to, kad stokojama 
politinės valios aktyviai tolerancijai ir 
pagarbai pagrindinėms žmogaus teisėms 
skatinti, taip pat 2011 m. spalio 2 d. 
numatyto gėjų parado dalyvių saugumui 
užtikrinti; tai paaiškėjo pasirengimo 
paradui laikotarpiu, todėl buvo uždrausta 
organizuoti paradą; griežtai smerkia kai 
kurių politikų ir ortodoksų dvasininkų 
kiršinančias ir diskriminacines pastabas šia 
tema; primena vyriausybei, kad laisvė 
reikšti savo mintis bei įsitikinimus ir 
susirinkimų laisvė yra pagrindinė žmogaus 
teisė ir svarbiausia ES vertybė, kurią turi 
gerbti visos šalys, kurios siekia tapti ES 
narėmis; palankiai vertina pozityvius 
veiksmus, kurių ėmėsi ombudsmenas ir 
Komisijos narys atsakingas už lygybės 
klausimus, skirtus šioms vertybės skatinti 
Serbijos visuomenėje; ragina ištirti 
ekstremistų grupuočių, kurių baiminantis 
buvo uždraustas paradas, keliamą grėsmę; 
primena lėtą tyrimo, susijusio su 
smurtiniais veiksmais vykstant 2010 m. 
gėjų paradui, eigą ir iki šiol priimtus vos 
kelis lengvus nuosprendžius; vis dėlto 
palankiai vertina veiksmus, kurių ėmėsi 
baudžiamojo persekiojimo įstaigos ir 
teismai, siekiant uždrausti ekstremistų 
organizacijų veiklą; ragina valstybės ir 

19. ragina imtis tolesnių veiksmų siekiant 
užtikrinti visišką kovos su diskriminacija 
teisėkūros sistemos įgyvendinimą; yra 
labai susirūpinęs dėl to, kad stokojama 
politinės valios aktyviai tolerancijai ir 
pagarbai pagrindinėms žmogaus teisėms 
skatinti, taip pat 2011 m. spalio 2 d. 
numatyto gėjų parado dalyvių saugumui 
užtikrinti; tai paaiškėjo pasirengimo 
paradui laikotarpiu, todėl buvo uždrausta 
organizuoti paradą; griežtai smerkia kai 
kurių politikų ir ortodoksų dvasininkų 
kiršinančias ir diskriminacines pastabas šia 
tema; primena vyriausybei, kad laisvė 
reikšti savo mintis bei įsitikinimus ir 
susirinkimų laisvė yra pagrindinė žmogaus 
teisė ir svarbiausia ES vertybė, kurią turi 
gerbti visos šalys, kurios siekia tapti ES 
narėmis, ir palankiai vertina Konstitucinio 
Teismo gruodžio 22 d. nuosprendį šiuo 
klausimu; palankiai vertina pozityvius 
veiksmus, kurių ėmėsi ombudsmenas ir 
Komisijos narys atsakingas už lygybės 
klausimus, skirtus šioms vertybės skatinti 
Serbijos visuomenėje; ragina ištirti 
ekstremistų grupuočių, kurių baiminantis 
buvo uždraustas paradas, keliamą grėsmę; 
primena lėtą tyrimo, susijusio su 
smurtiniais veiksmais vykstant 2010 m. 
gėjų paradui, eigą ir iki šiol priimtus vos 
kelis lengvus nuosprendžius; vis dėlto 
palankiai vertina veiksmus, kurių ėmėsi 
baudžiamojo persekiojimo įstaigos ir 



PE480.653v01-00 88/125 AM\890151LT.doc

LT

miesto valdžios institucijas uoliai dirbti 
siekiant sukurti tolerancijos aplinką, turint 
mintyje tai, kad artimoje ateityje Serbija 
turėtų tapti šalimi kandidate;

teismai, siekiant uždrausti ekstremistų 
organizacijų veiklą; ragina valstybės ir 
miesto valdžios institucijas uoliai dirbti 
siekiant sukurti tolerancijos aplinką, turint 
mintyje tai, kad artimoje ateityje Serbija 
turėtų tapti šalimi kandidate;

Or. en

Pakeitimas 122
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19. ragina imtis tolesnių veiksmų siekiant 
užtikrinti visišką kovos su diskriminacija 
teisėkūros sistemos įgyvendinimą; yra 
labai susirūpinęs dėl to, kad stokojama 
politinės valios aktyviai tolerancijai ir 
pagarbai pagrindinėms žmogaus teisėms 
skatinti, taip pat 2011 m. spalio 2 d. 
numatyto gėjų parado dalyvių saugumui 
užtikrinti; tai paaiškėjo pasirengimo 
paradui laikotarpiu, todėl buvo uždrausta 
organizuoti paradą; griežtai smerkia kai 
kurių politikų ir ortodoksų dvasininkų 
kiršinančias ir diskriminacines pastabas šia 
tema; primena vyriausybei, kad laisvė 
reikšti savo mintis bei įsitikinimus ir 
susirinkimų laisvė yra pagrindinė žmogaus 
teisė ir svarbiausia ES vertybė, kurią turi 
gerbti visos šalys, kurios siekia tapti ES 
narėmis; palankiai vertina pozityvius 
veiksmus, kurių ėmėsi ombudsmenas ir 
Komisijos narys atsakingas už lygybės 
klausimus, skirtus šioms vertybės skatinti 
Serbijos visuomenėje; ragina ištirti 
ekstremistų grupuočių, kurių baiminantis 
buvo uždraustas paradas, keliamą grėsmę;
primena lėtą tyrimo, susijusio su 
smurtiniais veiksmais vykstant 2010 m. 
gėjų paradui, eigą ir iki šiol priimtus vos 
kelis lengvus nuosprendžius; vis dėlto

19. ragina imtis tolesnių veiksmų siekiant 
užtikrinti visišką kovos su diskriminacija 
teisėkūros sistemos įgyvendinimą; yra 
labai susirūpinęs dėl to, kad stokojama 
politinės valios aktyviai tolerancijai ir 
pagarbai pagrindinėms žmogaus teisėms 
skatinti, taip pat 2011 m. spalio 2 d. 
numatyto gėjų parado dalyvių saugumui 
užtikrinti; tai paaiškėjo pasirengimo 
paradui laikotarpiu, todėl buvo uždrausta 
organizuoti paradą; griežtai smerkia kai 
kurių politikų ir ortodoksų dvasininkų 
kiršinančias ir diskriminacines pastabas šia 
tema; primena vyriausybei, kad laisvė 
reikšti savo mintis bei įsitikinimus ir 
susirinkimų laisvė yra pagrindinė žmogaus 
teisė ir svarbiausia ES vertybė, kurią turi 
gerbti visos šalys, kurios siekia tapti ES 
narėmis; palankiai vertina pozityvius 
veiksmus, kurių ėmėsi ombudsmenas ir 
Komisijos narys atsakingas už lygybės 
klausimus, skirtus šioms vertybės skatinti 
Serbijos visuomenėje; ragina ištirti 
ekstremistų grupuočių, kurių baiminantis 
buvo uždraustas paradas, keliamą grėsmę, 
taip pat tęsti tyrimą, susijusį su smurtiniais 
veiksmais vykstant 2010 m. gėjų paradui;
pabrėžia pirmojo nuosprendžio už 
diskriminaciją prieš gėjus Serbijoje 
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palankiai vertina veiksmus, kurių ėmėsi 
baudžiamojo persekiojimo įstaigos ir 
teismai, siekiant uždrausti ekstremistų 
organizacijų veiklą; ragina valstybės ir 
miesto valdžios institucijas uoliai dirbti 
siekiant sukurti tolerancijos aplinką, turint 
mintyje tai, kad artimoje ateityje Serbija 
turėtų tapti šalimi kandidate;

svarbą, taip pat ir Belgrado aukščiausio 
teismo sprendimą, pagal kurį kraštutinių 
dešiniųjų pažiūrų vadovas nuteistas dviem 
metams laisvės atėmimo už smurto 
kurstymą vykstant 2010 m. gėjų paradui, 
ir palankiai vertina veiksmus, kurių ėmėsi 
baudžiamojo persekiojimo įstaigos ir 
teismai, siekiant uždrausti ekstremistų 
organizacijų veiklą; ragina valstybės ir 
miesto valdžios institucijas uoliai dirbti 
siekiant sukurti tolerancijos aplinką, 
atitinkančią Europos standartus;

Or. en

Pakeitimas 123
Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19. ragina imtis tolesnių veiksmų siekiant 
užtikrinti visišką kovos su diskriminacija 
teisėkūros sistemos įgyvendinimą; yra 
labai susirūpinęs dėl to, kad stokojama 
politinės valios aktyviai tolerancijai ir 
pagarbai pagrindinėms žmogaus teisėms 
skatinti, taip pat 2011 m. spalio 2 d. 
numatyto gėjų parado dalyvių saugumui 
užtikrinti; tai paaiškėjo pasirengimo 
paradui laikotarpiu, todėl buvo uždrausta 
organizuoti paradą; griežtai smerkia kai 
kurių politikų ir ortodoksų dvasininkų 
kiršinančias ir diskriminacines pastabas šia 
tema; primena vyriausybei, kad laisvė 
reikšti savo mintis bei įsitikinimus ir 
susirinkimų laisvė yra pagrindinė žmogaus 
teisė ir svarbiausia ES vertybė, kurią turi 
gerbti visos šalys, kurios siekia tapti ES 
narėmis; palankiai vertina pozityvius 
veiksmus, kurių ėmėsi ombudsmenas ir 
Komisijos narys atsakingas už lygybės 
klausimus, skirtus šioms vertybės skatinti 
Serbijos visuomenėje; ragina ištirti 

19. ragina imtis tolesnių veiksmų siekiant 
užtikrinti visišką kovos su diskriminacija 
teisėkūros sistemos įgyvendinimą; yra 
labai susirūpinęs dėl to, kad stokojama 
politinės valios aktyviai tolerancijai ir 
pagarbai pagrindinėms žmogaus teisėms 
skatinti, taip pat 2011 m. spalio 2 d. 
numatyto gėjų parado dalyvių saugumui 
užtikrinti; tai paaiškėjo pasirengimo 
paradui laikotarpiu, todėl buvo uždrausta 
organizuoti paradą; griežtai smerkia kai 
kurių politikų ir ortodoksų dvasininkų 
kiršinančias ir diskriminacines pastabas šia 
tema; primena vyriausybei, kad laisvė 
reikšti savo mintis bei įsitikinimus ir 
susirinkimų laisvė yra pagrindinė žmogaus 
teisė ir svarbiausia ES vertybė, kurią turi 
gerbti visos šalys, kurios siekia tapti ES 
narėmis; palankiai vertina pozityvius 
veiksmus, kurių ėmėsi ombudsmenas ir 
Komisijos narys atsakingas už lygybės 
klausimus, skirtus šioms vertybės skatinti 
Serbijos visuomenėje; ragina ištirti 
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ekstremistų grupuočių, kurių baiminantis 
buvo uždraustas paradas, keliamą grėsmę;
primena lėtą tyrimo, susijusio su 
smurtiniais veiksmais vykstant 2010 m. 
gėjų paradui, eigą ir iki šiol priimtus vos 
kelis lengvus nuosprendžius; vis dėlto 
palankiai vertina veiksmus, kurių ėmėsi 
baudžiamojo persekiojimo įstaigos ir 
teismai, siekiant uždrausti ekstremistų 
organizacijų veiklą; ragina valstybės ir 
miesto valdžios institucijas uoliai dirbti 
siekiant sukurti tolerancijos aplinką, turint 
mintyje tai, kad artimoje ateityje Serbija 
turėtų tapti šalimi kandidate;

ekstremistų grupuočių, kurių baiminantis 
buvo uždraustas paradas, keliamą grėsmę; 
vis dėlto palankiai vertina veiksmus, kurių 
ėmėsi baudžiamojo persekiojimo įstaigos ir 
teismai, siekiant uždrausti ekstremistų 
organizacijų veiklą; ragina valstybės ir 
miesto valdžios institucijas uoliai dirbti 
siekiant sukurti tolerancijos aplinką, turint 
mintyje tai, kad artimoje ateityje Serbija 
galėtų tapti šalimi kandidate;

Or. it

Pakeitimas 124
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19. ragina imtis tolesnių veiksmų siekiant 
užtikrinti visišką kovos su diskriminacija 
teisėkūros sistemos įgyvendinimą; yra 
labai susirūpinęs dėl to, kad stokojama 
politinės valios aktyviai tolerancijai ir 
pagarbai pagrindinėms žmogaus teisėms 
skatinti, taip pat 2011 m. spalio 2 d. 
numatyto gėjų parado dalyvių saugumui 
užtikrinti; tai paaiškėjo pasirengimo 
paradui laikotarpiu, todėl buvo uždrausta 
organizuoti paradą; griežtai smerkia kai 
kurių politikų ir ortodoksų dvasininkų 
kiršinančias ir diskriminacines pastabas šia 
tema; primena vyriausybei, kad laisvė 
reikšti savo mintis bei įsitikinimus ir 
susirinkimų laisvė yra pagrindinė žmogaus 
teisė ir svarbiausia ES vertybė, kurią turi 
gerbti visos šalys, kurios siekia tapti ES 
narėmis; palankiai vertina pozityvius 
veiksmus, kurių ėmėsi ombudsmenas ir 
Komisijos narys atsakingas už lygybės 

19. ragina imtis tolesnių veiksmų siekiant 
užtikrinti visišką kovos su diskriminacija 
teisėkūros sistemos įgyvendinimą; yra 
labai susirūpinęs dėl to, kad stokojama 
politinės valios aktyviai tolerancijai ir 
pagarbai pagrindinėms žmogaus teisėms 
skatinti, taip pat 2011 m. spalio 2 d. 
numatyto gėjų parado dalyvių saugumui 
užtikrinti; tai paaiškėjo pasirengimo 
paradui laikotarpiu, todėl buvo uždrausta 
organizuoti paradą; griežtai smerkia kai 
kurių politikų ir ortodoksų dvasininkų 
kiršinančias ir diskriminacines pastabas šia 
tema; primena vyriausybei, kad laisvė 
reikšti savo mintis bei įsitikinimus ir
susirinkimų laisvė yra pagrindinė žmogaus 
teisė ir svarbiausia ES vertybė, kurią turi 
gerbti visos šalys, kurios siekia tapti ES 
narėmis; palankiai vertina pozityvius 
veiksmus, kurių ėmėsi ombudsmenas ir 
Komisijos narys atsakingas už lygybės 
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klausimus, skirtus šioms vertybės skatinti 
Serbijos visuomenėje; ragina ištirti 
ekstremistų grupuočių, kurių baiminantis 
buvo uždraustas paradas, keliamą grėsmę; 
primena lėtą tyrimo, susijusio su 
smurtiniais veiksmais vykstant 2010 m. 
gėjų paradui, eigą ir iki šiol priimtus vos 
kelis lengvus nuosprendžius; vis dėlto 
palankiai vertina veiksmus, kurių ėmėsi 
baudžiamojo persekiojimo įstaigos ir 
teismai, siekiant uždrausti ekstremistų 
organizacijų veiklą; ragina valstybės ir 
miesto valdžios institucijas uoliai dirbti 
siekiant sukurti tolerancijos aplinką, turint 
mintyje tai, kad artimoje ateityje Serbija 
turėtų tapti šalimi kandidate;

klausimus, skirtus šioms vertybės skatinti 
Serbijos visuomenėje; ragina ištirti 
ekstremistų grupuočių, kurių baiminantis 
buvo uždraustas paradas, keliamą grėsmę; 
primena lėtą tyrimo, susijusio su 
smurtiniais veiksmais vykstant 2010 m. 
gėjų paradui, eigą ir iki šiol priimtus vos 
kelis lengvus nuosprendžius; vis dėlto 
palankiai vertina veiksmus, kurių ėmėsi 
baudžiamojo persekiojimo įstaigos ir 
teismai, siekiant uždrausti ekstremistų 
organizacijų veiklą; ragina valstybės ir 
miesto valdžios institucijas uoliai dirbti 
siekiant sukurti tolerancijos aplinką 
pasitelkiant prieš homofobiją nukreiptas 
informuotumo didinimo kampanijas, 
turint mintyje tai, kad artimoje ateityje 
Serbija turėtų tapti šalimi kandidate;

Or. en

Pakeitimas 125
Kristian Vigenin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19. ragina imtis tolesnių veiksmų siekiant 
užtikrinti visišką kovos su diskriminacija 
teisėkūros sistemos įgyvendinimą; yra 
labai susirūpinęs dėl to, kad stokojama 
politinės valios aktyviai tolerancijai ir 
pagarbai pagrindinėms žmogaus teisėms 
skatinti, taip pat 2011 m. spalio 2 d. 
numatyto gėjų parado dalyvių saugumui 
užtikrinti; tai paaiškėjo pasirengimo 
paradui laikotarpiu, todėl buvo uždrausta 
organizuoti paradą; griežtai smerkia kai 
kurių politikų ir ortodoksų dvasininkų 
kiršinančias ir diskriminacines pastabas šia 
tema; primena vyriausybei, kad laisvė 
reikšti savo mintis bei įsitikinimus ir 
susirinkimų laisvė yra pagrindinė žmogaus 
teisė ir svarbiausia ES vertybė, kurią turi 

19. ragina imtis tolesnių veiksmų siekiant 
užtikrinti visišką kovos su diskriminacija 
teisėkūros sistemos įgyvendinimą; yra 
labai susirūpinęs dėl to, kad stokojama 
politinės valios aktyviai tolerancijai ir 
pagarbai pagrindinėms žmogaus teisėms 
skatinti, taip pat 2011 m. spalio 2 d. 
numatyto gėjų parado dalyvių saugumui 
užtikrinti; tai paaiškėjo pasirengimo 
paradui laikotarpiu, todėl buvo uždrausta 
organizuoti paradą; griežtai smerkia kai 
kurių politikų ir ortodoksų dvasininkų 
kiršinančias ir diskriminacines pastabas šia 
tema; primena vyriausybei, kad laisvė 
reikšti savo mintis bei įsitikinimus ir 
susirinkimų laisvė yra pagrindinė žmogaus 
teisė ir svarbiausia ES vertybė, kurią turi 
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gerbti visos šalys, kurios siekia tapti ES 
narėmis; palankiai vertina pozityvius 
veiksmus, kurių ėmėsi ombudsmenas ir 
Komisijos narys atsakingas už lygybės 
klausimus, skirtus šioms vertybės skatinti 
Serbijos visuomenėje; ragina ištirti 
ekstremistų grupuočių, kurių baiminantis 
buvo uždraustas paradas, keliamą grėsmę; 
primena lėtą tyrimo, susijusio su 
smurtiniais veiksmais vykstant 2010 m. 
gėjų paradui, eigą ir iki šiol priimtus vos 
kelis lengvus nuosprendžius; vis dėlto 
palankiai vertina veiksmus, kurių ėmėsi 
baudžiamojo persekiojimo įstaigos ir 
teismai, siekiant uždrausti ekstremistų 
organizacijų veiklą; ragina valstybės ir 
miesto valdžios institucijas uoliai dirbti 
siekiant sukurti tolerancijos aplinką, turint 
mintyje tai, kad artimoje ateityje Serbija 
turėtų tapti šalimi kandidate;

gerbti visos šalys, kurios siekia tapti ES 
narėmis; palankiai vertina pozityvius 
veiksmus, kurių ėmėsi ombudsmenas ir 
Komisijos narys atsakingas už lygybės 
klausimus, skirtus šioms vertybės skatinti 
Serbijos visuomenėje; ragina ištirti 
ekstremistų grupuočių, kurių baiminantis 
buvo uždraustas paradas, keliamą grėsmę; 
primena lėtą tyrimo, susijusio su 
smurtiniais veiksmais vykstant 2010 m. 
gėjų paradui, eigą ir iki šiol priimtus vos 
kelis lengvus nuosprendžius; vis dėlto 
palankiai vertina veiksmus, kurių ėmėsi 
baudžiamojo persekiojimo įstaigos ir 
teismai, siekiant uždrausti ekstremistų 
organizacijų veiklą; ragina valstybės ir 
miesto valdžios institucijas uoliai dirbti 
siekiant sukurti tolerancijos aplinką;

Or. en

Pakeitimas 126
Jelko Kacin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19 a. džiaugiasi pažanga, padaryta 
gerinant vaikų apsaugą ir nustatant tvirtą 
teisinį pagrindą bei strategijas, kuriomis 
siekiama didinti pagarbą vaikų teisėms ir 
pertvarkyti vaikų gerovės sistemą; vis 
dėlto yra susirūpinęs dėl to, kad lėtai 
įgyvendinami priimti teisės aktai, ypač 
susiję su neįgaliaisiais vaikais, nes daug 
jų vis dar neįtraukti į visuomenę, ir vaikų 
apsaugos paslaugų raida vietos lygmeniu; 
ypač susirūpinęs dėl jaunimo smurto 
atvejų padaugėjimo; šiomis aplinkybėmis 
ragina valdžios institucijas energingai 
įgyvendinti užkertančias kelią priemones 
ir imtis visų reikiamų veiksmų prievartai 
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mokyklose pašalinti;

Or. en

Pakeitimas 127
Göran Färm

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. palankiai vertina dalinius rinkimų 
įstatymo pakeitimus, kuriais nustatomas 
didesnis moterų teisėkūros institucijose 
procentas; vis dėlto pabrėžia, kad moterys 
vis dar diskriminuojamos darbo rinkoje ir 
kad joms vis dar nėra tinkamai 
atstovaujama politiniame šalies gyvenime, 
įskaitant vietas vyriausybėje; pabrėžia, kad 
lėtai įgyvendinamos strategijos, skirtos 
padėčiai pagerinti, ir skatina valdžios 
institucijas šioje srityje dėti daugiau 
pastangų; ragina labiau stengtis siekiant 
išvengti smurto šeimoje, taip pat teikti 
pagalbą dėl jo nukentėjusiems asmenims; 
taigi džiaugiasi, kad pietų Serbijoje 
atidarytas pirmasis prieglobstis;

20. palankiai vertina dalinius rinkimų 
įstatymo pakeitimus, kuriais nustatomas 
didesnis moterų teisėkūros institucijose 
procentas; vis dėlto pabrėžia, kad moterys 
vis dar diskriminuojamos darbo rinkoje ir 
kituose visuomenės sektoriuose ir kad 
joms vis dar nėra tinkamai atstovaujama 
politiniame šalies gyvenime, įskaitant 
vietas vyriausybėje; yra susirūpinęs dėl to, 
kad, nors ir teisėkūros, ir įgyvendinimo 
institucijos dalyvauja kovos prieš 
diskriminaciją ir lyčių lygybės užtikrinimo 
veikloje, pagrindinis iššūkis vis dar tebėra 
efektyvus galiojančių teisės aktų 
įgyvendinimas ir tolesnis administracinių 
gebėjimų stiprinimas, todėl skatina 
valdžios institucijas šioje srityje dėti 
daugiau pastangų; ragina labiau stengtis 
siekiant išvengti smurto šeimoje, taip pat 
teikti pagalbą dėl jo nukentėjusiems 
asmenims; taigi džiaugiasi, kad pietų 
Serbijoje atidarytas pirmasis prieglobstis;

Or. en

Pakeitimas 128
Nadezhda Neynsky

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. palankiai vertina dalinius rinkimų 
įstatymo pakeitimus, kuriais nustatomas 
didesnis moterų teisėkūros institucijose 
procentas; vis dėlto pabrėžia, kad moterys 
vis dar diskriminuojamos darbo rinkoje ir 
kad joms vis dar nėra tinkamai 
atstovaujama politiniame šalies gyvenime, 
įskaitant vietas vyriausybėje; pabrėžia, kad 
lėtai įgyvendinamos strategijos, skirtos 
padėčiai pagerinti, ir skatina valdžios
institucijas šioje srityje dėti daugiau 
pastangų; ragina labiau stengtis siekiant 
išvengti smurto šeimoje, taip pat teikti 
pagalbą dėl jo nukentėjusiems asmenims; 
taigi džiaugiasi, kad pietų Serbijoje 
atidarytas pirmasis prieglobstis;

20. palankiai vertina dalinius rinkimų 
įstatymo pakeitimus, kuriais nustatomas 
didesnis moterų teisėkūros institucijose 
procentas; ragina valdžios institucijas 
skubiai įgyvendinti politiką, skirtą moterų 
diskriminacijai darbo rinkoje mažinti ir jų 
dalyvavimui politiniame šalies gyvenime, 
įskaitant vietas vyriausybėje, skatinti; 
ragina labiau stengtis siekiant išvengti 
smurto šeimoje, taip pat teikti pagalbą dėl 
jo nukentėjusiems asmenims; taigi 
džiaugiasi, kad pietų Serbijoje atidarytas 
pirmasis prieglobstis;

Or. en

Pakeitimas 129
Andreas Mölzer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21. pabrėžia sunkią romų bendruomenės, 
kuri ir toliau patiria diskriminaciją darbo 
rinkoje bei sunkumus, susijusius su 
tinkamo būsto, švietimo ir sveikatos 
priežiūros galimybėmis, padėtį; palankiai 
vertina daug iniciatyvų, kurių ėmėsi 
valdžios institucijos, siekdamos visų pirma 
išspręsti klausimus, susijusius su sveikatos 
priežiūros sąlygomis, prieiga prie švietimo 
ir romų registracija; vis dėlto yra 
susirūpinęs dėl priverstinio romų, įskaitant 
vaikus ir vyresnio amžiaus žmones, 
iškeldinimo su jais tinkamai nesitarus, jų 
neinformavus ir nesuteikiant jiems 
alternatyvių būstų; ragina valdžios 
institucijas nedelsiant nutraukti tokią 

21. palankiai vertina daug iniciatyvų, kurių 
ėmėsi valdžios institucijos, siekdamos visų 
pirma išspręsti klausimus, susijusius su 
sveikatos priežiūros sąlygomis, prieiga prie 
švietimo ir romų registracija; vis dėlto yra 
susirūpinęs dėl priverstinio romų, įskaitant 
vaikus ir vyresnio amžiaus žmones, 
iškeldinimo su jais tinkamai nesitarus, jų 
neinformavus ir nesuteikiant jiems 
alternatyvių būstų;
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praktiką;

Or. de

Pakeitimas 130
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21. pabrėžia sunkią romų bendruomenės, 
kuri ir toliau patiria diskriminaciją darbo 
rinkoje bei sunkumus, susijusius su 
tinkamo būsto, švietimo ir sveikatos 
priežiūros galimybėmis, padėtį; palankiai 
vertina daug iniciatyvų, kurių ėmėsi 
valdžios institucijos, siekdamos visų pirma 
išspręsti klausimus, susijusius su sveikatos 
priežiūros sąlygomis, prieiga prie švietimo 
ir romų registracija; vis dėlto yra 
susirūpinęs dėl priverstinio romų, įskaitant 
vaikus ir vyresnio amžiaus žmones, 
iškeldinimo su jais tinkamai nesitarus, jų 
neinformavus ir nesuteikiant jiems 
alternatyvių būstų; ragina valdžios 
institucijas nedelsiant nutraukti tokią 
praktiką;

21. pabrėžia sunkią romų bendruomenės, 
kuri ir toliau patiria diskriminaciją darbo 
rinkoje bei sunkumus, susijusius su 
tinkamo būsto, švietimo ir sveikatos 
priežiūros galimybėmis, padėtį; atkreipia 
dėmesį į tai, kad Serbijoje romų 
bendruomenės nariai, kurie karo 
pradžioje išbėgo iš Kosovo į Serbiją, yra 
ypač sunkioje padėtyje; palankiai vertina 
daug iniciatyvų, kurių ėmėsi valdžios 
institucijos, siekdamos visų pirma išspręsti 
klausimus, susijusius su sveikatos 
priežiūros sąlygomis, prieiga prie švietimo 
ir romų registracija; vis dėlto yra 
susirūpinęs dėl priverstinio romų, įskaitant 
vaikus ir vyresnio amžiaus žmones, 
iškeldinimo su jais tinkamai nesitarus, jų 
neinformavus ir nesuteikiant jiems 
alternatyvių būstų; ragina valdžios 
institucijas nedelsiant nutraukti tokią 
praktiką;

Or. en

Pakeitimas 131
Andrey Kovatchev, György Schöpflin, Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21. pabrėžia sunkią romų bendruomenės, 
kuri ir toliau patiria diskriminaciją darbo 
rinkoje bei sunkumus, susijusius su 
tinkamo būsto, švietimo ir sveikatos 
priežiūros galimybėmis, padėtį; palankiai 
vertina daug iniciatyvų, kurių ėmėsi 
valdžios institucijos, siekdamos visų pirma 
išspręsti klausimus, susijusius su sveikatos 
priežiūros sąlygomis, prieiga prie švietimo 
ir romų registracija; vis dėlto yra 
susirūpinęs dėl priverstinio romų, įskaitant 
vaikus ir vyresnio amžiaus žmones, 
iškeldinimo su jais tinkamai nesitarus, jų 
neinformavus ir nesuteikiant jiems 
alternatyvių būstų; ragina valdžios 
institucijas nedelsiant nutraukti tokią 
praktiką;

21. sskatina Serbiją ir toliau dėti 
pastangas tautinių mažumų apsaugos 
srityje; pabrėžia, kad reikia pagerinti 
prieigą prie informacijos ir švietimo 
tautinių mažumų kalbomis; pabrėžia 
sunkią romų bendruomenės, kuri ir toliau 
patiria diskriminaciją darbo rinkoje bei 
sunkumus, susijusius su tinkamo būsto, 
švietimo ir sveikatos priežiūros 
galimybėmis, padėtį; palankiai vertina 
daug iniciatyvų, kurių ėmėsi valdžios 
institucijos, siekdamos visų pirma išspręsti 
klausimus, susijusius su sveikatos 
priežiūros sąlygomis, prieiga prie švietimo 
ir romų registracija; vis dėlto yra 
susirūpinęs dėl priverstinio romų, įskaitant 
vaikus ir vyresnio amžiaus žmones, 
iškeldinimo su jais tinkamai nesitarus, jų 
neinformavus ir nesuteikiant jiems 
alternatyvių būstų; ragina valdžios 
institucijas nedelsiant nutraukti tokią 
praktiką;

Or. en

Pakeitimas 132
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21. pabrėžia sunkią romų bendruomenės, 
kuri ir toliau patiria diskriminaciją darbo 
rinkoje bei sunkumus, susijusius su 
tinkamo būsto, švietimo ir sveikatos 
priežiūros galimybėmis, padėtį; palankiai 
vertina daug iniciatyvų, kurių ėmėsi 
valdžios institucijos, siekdamos visų pirma 
išspręsti klausimus, susijusius su sveikatos 
priežiūros sąlygomis, prieiga prie švietimo 
ir romų registracija; vis dėlto yra 

21. pabrėžia sunkią romų bendruomenės, 
kuri ir toliau patiria diskriminaciją darbo 
rinkoje bei sunkumus, susijusius su 
tinkamo būsto, švietimo ir sveikatos 
priežiūros galimybėmis, padėtį; palankiai 
vertina daug iniciatyvų, kurių ėmėsi 
valdžios institucijos, siekdamos visų pirma 
išspręsti klausimus, susijusius su sveikatos 
priežiūros sąlygomis, prieiga prie švietimo 
ir romų registracija; ragina Serbijos 
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susirūpinęs dėl priverstinio romų, įskaitant 
vaikus ir vyresnio amžiaus žmones, 
iškeldinimo su jais tinkamai nesitarus, jų 
neinformavus ir nesuteikiant jiems 
alternatyvių būstų; ragina valdžios 
institucijas nedelsiant nutraukti tokią 
praktiką;

vyriausybę priimti nacionalinę strategiją, 
skirtą socialinei ir ekonominei romų 
padėčiai pagerinti, atsižvelgiant į ES 
planą dėl nacionalinių romų integravimo 
strategijų, kaip į minimalų standartą; yra 
susirūpinęs dėl to, kad labai mažai romų 
vaikų, ypač mergaičių, lanko mokyklas; 
ragina Serbijos vyriausybę užtikrinti, kad 
visi romai turėtų tapatybės dokumentus, 
nes jų neturėdami negali naudotis 
pagrindinėmis pilietinėmis 
teisėmis; smerkia priverstinį romų, 
įskaitant vaikus ir vyresnio amžiaus 
žmones, iškeldinimą su jais tinkamai 
nesitarus, jų neinformavus ir nesuteikiant 
jiems alternatyvių būstų; ragina valdžios 
institucijas nedelsiant nutraukti tokią 
praktiką;

Or. en

Pakeitimas 133
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21. pabrėžia sunkią romų bendruomenės, 
kuri ir toliau patiria diskriminaciją darbo 
rinkoje bei sunkumus, susijusius su 
tinkamo būsto, švietimo ir sveikatos 
priežiūros galimybėmis, padėtį; palankiai 
vertina daug iniciatyvų, kurių ėmėsi 
valdžios institucijos, siekdamos visų pirma 
išspręsti klausimus, susijusius su sveikatos 
priežiūros sąlygomis, prieiga prie švietimo 
ir romų registracija; vis dėlto yra 
susirūpinęs dėl priverstinio romų, įskaitant 
vaikus ir vyresnio amžiaus žmones, 
iškeldinimo su jais tinkamai nesitarus, jų 
neinformavus ir nesuteikiant jiems 
alternatyvių būstų; ragina valdžios 
institucijas nedelsiant nutraukti tokią 

21. pabrėžia sunkią romų bendruomenės, 
kuri ir toliau patiria diskriminaciją darbo 
rinkoje bei sunkumus, susijusius su 
tinkamo būsto, švietimo ir sveikatos 
priežiūros galimybėmis, padėtį; palankiai 
vertina daug iniciatyvų, kurių ėmėsi 
valdžios institucijos, siekdamos visų pirma 
išspręsti klausimus, susijusius su sveikatos 
priežiūros sąlygomis, prieiga prie švietimo 
ir romų registracija; ragina Romų 
bendruomenės atstovus aktyviai dalyvauti 
šiame procese ir būti neatskiriama jo 
dalimi; vis dėlto yra susirūpinęs dėl 
priverstinio romų, įskaitant vaikus ir 
vyresnio amžiaus žmones, iškeldinimo su 
jais tinkamai nesitarus, jų neinformavus ir 
nesuteikiant jiems alternatyvių būstų; 
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praktiką; ragina valdžios institucijas nedelsiant 
nutraukti tokią praktiką;

Or. it

Pakeitimas 134
Andreas Mölzer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22. pabrėžia civilinės visuomenės 
organizacijų svarbą siekiant gerinti etninių 
mažumų tarpusavio santykius ir stebint 
valdžios institucijų veiklą; ragina 
vyriausybę ir parlamentą parengti 
nuoseklią sistemą, kuri suteiktų jiems 
galimybę gauti tinkamas konsultacijas 
rengiant socialinę politiką; yra susirūpinęs 
grasinimais aktyvistams ir žmogaus teisių 
gynėjams, ypač dirbantiems karo 
nusikaltimų, organizuotų nusikaltimų, 
LGBT teisių, taip pat santykių su Kosovu 
srityse, ir ragina valdžios institucijas 
užtikrinti, kad šie grasinimai būtų ištirti ir 
kaltininkai būtų patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn;

22. pabrėžia pilietinės visuomenės 
organizacijų vertę siekiant gerinti etninių 
mažumų tarpusavio santykius ir stebint 
valdžios institucijų veiklą; ragina 
vyriausybę ir parlamentą parengti 
nuoseklią sistemą, kuri suteiktų jiems 
galimybę gauti tinkamas konsultacijas 
rengiant socialinę politiką;

Or. de

Pakeitimas 135
László Tőkés

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22. pabrėžia civilinės visuomenės 
organizacijų svarbą siekiant gerinti etninių 
mažumų tarpusavio santykius ir stebint 
valdžios institucijų veiklą; ragina 

22. pabrėžia pilietinės visuomenės 
organizacijų svarbą siekiant gerinti etninių 
mažumų tarpusavio santykius bei puoselėti 
toleranciją ir stebint valdžios institucijų 
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vyriausybę ir parlamentą parengti 
nuoseklią sistemą, kuri suteiktų jiems 
galimybę gauti tinkamas konsultacijas 
rengiant socialinę politiką; yra susirūpinęs 
grasinimais aktyvistams ir žmogaus teisių 
gynėjams, ypač dirbantiems karo 
nusikaltimų, organizuotų nusikaltimų, 
LGBT teisių, taip pat santykių su Kosovu 
srityse, ir ragina valdžios institucijas 
užtikrinti, kad šie grasinimai būtų ištirti ir 
kaltininkai būtų patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn;

veiklą; ragina vyriausybę ir parlamentą 
parengti nuoseklią sistemą, kuri suteiktų 
jiems galimybę gauti tinkamas 
konsultacijas rengiant socialinę politiką, ir 
koordinuoti šios sistemos įgyvendinimą; 
yra susirūpinęs grasinimais aktyvistams, 
žmogaus teisių gynėjams, žurnalistams ir 
žiniasklaidos organizacijoms, ypač 
dirbantiems karo nusikaltimų, organizuotų 
nusikaltimų, korupcijos, LGBT teisių, taip 
pat santykių su Kosovu srityse, ir ragina 
valdžios institucijas užtikrinti, kad šie 
grasinimai būtų ištirti ir kaltininkai būtų 
patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir 
taip sustabdytas dabartinis aukšto lygio 
nebaudžiamumas;

Or. en

Pakeitimas 136
György Schöpflin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22. pabrėžia civilinės visuomenės 
organizacijų svarbą siekiant gerinti etninių 
mažumų tarpusavio santykius ir stebint 
valdžios institucijų veiklą; ragina 
vyriausybę ir parlamentą parengti 
nuoseklią sistemą, kuri suteiktų jiems 
galimybę gauti tinkamas konsultacijas 
rengiant socialinę politiką; yra susirūpinęs 
grasinimais aktyvistams ir žmogaus teisių 
gynėjams, ypač dirbantiems karo 
nusikaltimų, organizuotų nusikaltimų, 
LGBT teisių, taip pat santykių su Kosovu 
srityse, ir ragina valdžios institucijas 
užtikrinti, kad šie grasinimai būtų ištirti ir 
kaltininkai būtų patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn;

22. pabrėžia pilietinės visuomenės 
organizacijų svarbą siekiant gerinti etninių 
mažumų tarpusavio santykius ir stebint 
valdžios institucijų veiklą; ragina 
vyriausybę ir parlamentą parengti 
nuoseklią sistemą, kuri suteiktų jiems 
galimybę gauti tinkamas konsultacijas 
rengiant socialinę politiką; ragina 
vyriausybę visiškai ištirti visus incidentus 
etninių mažumų atžvilgiu; yra susirūpinęs 
grasinimais aktyvistams ir žmogaus teisių 
gynėjams, ypač dirbantiems karo 
nusikaltimų, organizuotų nusikaltimų, 
LGBT teisių, taip pat santykių su Kosovu 
srityse, ir ragina valdžios institucijas 
užtikrinti, kad šie grasinimai būtų ištirti ir 
kaltininkai būtų patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn;
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Or. en

Pakeitimas 137
Kinga Gál

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22. pabrėžia civilinės visuomenės 
organizacijų svarbą siekiant gerinti etninių 
mažumų tarpusavio santykius ir stebint 
valdžios institucijų veiklą; ragina 
vyriausybę ir parlamentą parengti 
nuoseklią sistemą, kuri suteiktų jiems 
galimybę gauti tinkamas konsultacijas 
rengiant socialinę politiką; yra susirūpinęs 
grasinimais aktyvistams ir žmogaus teisių 
gynėjams, ypač dirbantiems karo 
nusikaltimų, organizuotų nusikaltimų, 
LGBT teisių, taip pat santykių su Kosovu 
srityse, ir ragina valdžios institucijas 
užtikrinti, kad šie grasinimai būtų ištirti ir 
kaltininkai būtų patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn;

22. pabrėžia pilietinės visuomenės 
organizacijų svarbą siekiant gerinti etninių 
mažumų tarpusavio santykius ir stebint 
valdžios institucijų veiklą; ragina 
vyriausybę ir parlamentą parengti 
nuoseklią sistemą, kuri suteiktų jiems 
galimybę gauti tinkamas konsultacijas 
rengiant socialinę politiką; yra susirūpinęs 
grasinimais aktyvistams ir žmogaus teisių 
gynėjams, ypač dirbantiems karo 
nusikaltimų, organizuotų nusikaltimų, 
LGBT teisių, taip pat santykių su Kosovu 
srityse, ir ragina valdžios institucijas 
užtikrinti, kad šie grasinimai būtų ištirti ir 
kaltininkai būtų patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn; taip pat ragina vyriausybę 
visiškai ištirti visus incidentus etninių 
mažumų atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 138
Jelko Kacin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22 a. išreiškia savo paramą RECOM 
(Tiesos ieškojimo ir tiesos sakymo apie 
karo nusikaltimus ir kitus rimtus žmogaus 
teisių pažeidimus buvusioje Jugoslavijoje 
regioninės komisijos) iniciatyvai, kuria 
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siekiama žengti pirmyn supratimo ir 
susitaikymo proceso keliu visuose Vakarų 
Balkanuose;

Or. en

Pakeitimas 139
Göran Färm

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22 a. pabrėžia, kad Serbija ratifikavo 
pagrindines Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) darbuotojų teisių 
konvencijas, taip pat pakeistą Europos 
socialinę chartiją; atkreipia dėmesį į tai, 
kad, nepaisant konstitucinių garantijų, 
darbo ir profesinių sąjungų teisės vis dar 
išlieka ribotos, todėl ragina Serbiją toliau 
didinti šias teises; yra susirūpinęs, kad 
socialinis dialogas tebelieka silpnas ir kad 
su socialiniais partneriais 
konsultuojamasi nereguliariai; ragina 
imtis tolesnių veiksmų siekiant stiprinti 
Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybą, 
kad būtų užtikrinta, jog ji galės imtis 
aktyvaus vaidmens stiprinant socialinį 
dialogą ir atlikti aktyvesnį konsultacinį 
vaidmenį teisėkūros srityje;

Or. en

Pakeitimas 140
Nikolaos Salavrakos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24. palankiai vertina Belgrado miesto 24. pažymėdamas, kad Serbijos kultūra 
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valdžios institucijų iniciatyvą pradėti 
Belgrado – Europos kultūros sostinės 
2020 m. – kampaniją ir skatina susijusius 
projektus, kurie priartintų Belgradą ir 
Serbiją prie ES kultūrinės erdvės; ragina 
valstybes nares ir Komisiją remti Belgrado 
kandidatūrą;

yra neatskiriama Europos kultūros 
paveldo dalis, palankiai vertina Belgrado 
miesto valdžios institucijų iniciatyvą 
pradėti Belgrado – Europos kultūros 
sostinės 2020 m. – kampaniją ir skatina 
susijusius projektus, kurie priartintų 
Belgradą ir Serbiją prie ES kultūrinės 
erdvės ir skatintų tarpkultūrinį dialogą 
Europoje; ragina valstybes nares ir 
Komisiją remti Belgrado kandidatūrą;

Or. en

Pakeitimas 141
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24. palankiai vertina Belgrado miesto 
valdžios institucijų iniciatyvą pradėti 
Belgrado – Europos kultūros sostinės 
2020 m. – kampaniją ir skatina susijusius 
projektus, kurie priartintų Belgradą ir 
Serbiją prie ES kultūrinės erdvės; ragina 
valstybes nares ir Komisiją remti Belgrado 
kandidatūrą;

24. palankiai vertina Belgrado miesto 
valdžios institucijų iniciatyvą pradėti 
Belgrado – Europos kultūros sostinės 
2020 m. – kampaniją ir skatina susijusius 
projektus, kurie priartintų Belgradą ir 
Serbiją prie ES kultūrinės erdvės, ypač 
etninio sambūvio, daugiakultūrinio 
supratimo ir tarpreliginio dialogo 
aspektais; ragina valstybes nares ir 
Komisiją remti Belgrado kandidatūrą;

Or. en

Pakeitimas 142
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24. palankiai vertina Belgrado miesto 24. palankiai vertina Belgrado miesto 
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valdžios institucijų iniciatyvą pradėti 
Belgrado – Europos kultūros sostinės 
2020 m. – kampaniją ir skatina susijusius 
projektus, kurie priartintų Belgradą ir 
Serbiją prie ES kultūrinės erdvės; ragina 
valstybes nares ir Komisiją remti Belgrado 
kandidatūrą;

valdžios institucijų iniciatyvą pradėti 
Belgrado – Europos kultūros sostinės 
2020 m. – kampaniją ir skatina susijusius 
projektus, kurie priartintų Belgradą ir 
Serbiją prie ES kultūrinės erdvės; ragina 
valstybes nares ir Komisiją remti Belgrado 
kandidatūrą; atsižvelgdamas į tai, ragina 
Serbijos parlamentą priimti ir įgyvendinti 
būtinus specialius teisės aktus siekiant 
reguliuoti kultūrinę veiklą, taip pat 
patvirtinti kultūrinio vystymosi strategiją 
siekiant geriau įgyvendinti Kultūros 
įstatymą;

Or. en

Pakeitimas 143
Doris Pack

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24. palankiai vertina Belgrado miesto 
valdžios institucijų iniciatyvą pradėti 
Belgrado – Europos kultūros sostinės 
2020 m. – kampaniją ir skatina susijusius 
projektus, kurie priartintų Belgradą ir 
Serbiją prie ES kultūrinės erdvės; ragina 
valstybes nares ir Komisiją remti Belgrado 
kandidatūrą;

24. palankiai vertina Belgrado miesto 
valdžios institucijų iniciatyvą pradėti 
Belgrado – Europos kultūros sostinės 
2020 m. – kampaniją ir skatina susijusius 
projektus, kurie priartintų Belgradą ir 
Serbiją prie ES kultūrinės erdvės;

Or. en

Pakeitimas 144
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25. primena įtraukaus regionų 
bendradarbiavimo svarbą visoms regiono 
šalims ir džiaugiasi aktyviu Serbijos 
dalyvavimu regiono iniciatyvose; palankiai 
vertina oficialų prezidento B. Tadićio 
vizitą į Bosniją ir Hercegoviną ir jo paramą 
šios šalies teritoriniam vientisumui ir 
suverenumui; be to, ragina Serbijos 
valdžios institucijas Bosnijoje ir 
Hercegovinoje remti reformas, skirtas 
stiprinti ir modernizuoti šalies institucijas, 
turint mintyje su ES susijusias reformas; 
ragina abi vyriausybes surengti specialų 
bendrą posėdį siekiant geriau koordinuoti 
su ES susijusias reformas; palankiai vertina 
iniciatyvas, skirtas politiniams Kroatijos ir 
Serbijos santykiams gerinti, kurias pradėjo 
prezidentai I. Josipović ir B. Tadić, ir jų 
rezultatus; palankiai vertina aktyvų 
Serbijos dalyvavimą Sarajevo proceso 
eigoje ir tai, kad Serbija kartu su Bosnija ir 
Hercegovina, Kroatija ir Juodkalnija 
lapkričio 7 d. pasirašė ministrų deklaraciją 
dėl perkėlimo gyventi į kitą vietą 
nutraukimo ir tvarių sprendimų, susijusių 
su pabėgėliais ir perkeltaisiais asmenimis, 
ieškojimo;

25. primena įtraukaus regionų 
bendradarbiavimo svarbą visoms regiono 
šalims ir džiaugiasi aktyviu Serbijos 
dalyvavimu regiono iniciatyvose; palankiai 
vertina oficialų prezidento B. Tadićio 
vizitą į Bosniją ir Hercegoviną ir jo paramą 
šios šalies teritoriniam vientisumui ir 
suverenumui; ragina Serbijos vyriausybę 
užtikrinti, kad jos tiesioginiai santykiai su
Serbijos Respublikos valdžios 
institucijomis atitiktų šią deklaruojamą 
paramą ir nebūtų kenkiama Bosnijos ir 
Hercegovinos valstybės institucijų 
vientisumui, suverenumui, 
kompetencijoms ir veiksmingam veikimui;
be to, ragina Serbijos valdžios institucijas 
Bosnijoje ir Hercegovinoje remti reformas, 
skirtas stiprinti ir modernizuoti šalies 
institucijas, turint mintyje su ES susijusias 
reformas; ragina abi vyriausybes surengti 
specialų bendrą posėdį siekiant geriau 
koordinuoti su ES susijusias reformas; 
ragina Serbiją vykdant karo nusikaltimų 
baudžiamąjį persekiojimą iš naujo 
apsvarstyti Bosnijos piliečių, pavyzdžiui, 
Ejupo Ganico ir Jovano Divjako, arešto 
orderius dėl įtariamų karo nusikaltimų, 
nes šie orderiai ne tik nepagrįsti pagal 
TBTBJ ir Interpolo reikalavimus, bet ir 
labai trukdo regioniniam susitaikymui;
palankiai vertina iniciatyvas, skirtas 
politiniams Kroatijos ir Serbijos 
santykiams gerinti, kurias pradėjo 
prezidentai I. Josipović ir B. Tadić, ir tikisi, 
kad teismo procesai dėl genocido, kuriuos 
pradėjo šios dvi šalys viena prieš kitą, 
netrukdys tolesnei pažangai šiuo požiūriu;

Or. en

Pakeitimas 145
Maria Eleni Koppa
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25. primena įtraukaus regionų 
bendradarbiavimo svarbą visoms regiono 
šalims ir džiaugiasi aktyviu Serbijos 
dalyvavimu regiono iniciatyvose; palankiai 
vertina oficialų prezidento B. Tadićio 
vizitą į Bosniją ir Hercegoviną ir jo paramą 
šios šalies teritoriniam vientisumui ir 
suverenumui; be to, ragina Serbijos 
valdžios institucijas Bosnijoje ir 
Hercegovinoje remti reformas, skirtas 
stiprinti ir modernizuoti šalies institucijas, 
turint mintyje su ES susijusias reformas; 
ragina abi vyriausybes surengti specialų 
bendrą posėdį siekiant geriau koordinuoti 
su ES susijusias reformas; palankiai vertina 
iniciatyvas, skirtas politiniams Kroatijos ir 
Serbijos santykiams gerinti, kurias pradėjo 
prezidentai I. Josipović ir B. Tadić, ir jų 
rezultatus; palankiai vertina aktyvų 
Serbijos dalyvavimą Sarajevo proceso 
eigoje ir tai, kad Serbija kartu su Bosnija ir 
Hercegovina, Kroatija ir Juodkalnija 
lapkričio 7 d. pasirašė ministrų deklaraciją 
dėl perkėlimo gyventi į kitą vietą 
nutraukimo ir tvarių sprendimų, susijusių 
su pabėgėliais ir perkeltaisiais asmenimis, 
ieškojimo;

25. primena įtraukaus regionų 
bendradarbiavimo svarbą visoms regiono 
šalims ir džiaugiasi aktyviu Serbijos 
dalyvavimu regiono iniciatyvose ir 
dvišaliuose susitikimuose, kurie skatina 
gerus kaimyniškus santykius; palankiai 
vertina oficialų prezidento B. Tadićio 
vizitą į Bosniją ir Hercegoviną ir jo paramą 
šios šalies teritoriniam vientisumui ir 
suverenumui; be to, ragina Serbijos 
valdžios institucijas Bosnijoje ir 
Hercegovinoje remti reformas, skirtas 
stiprinti ir modernizuoti šalies institucijas, 
turint mintyje su ES susijusias reformas; 
ragina abi vyriausybes surengti specialų 
bendrą posėdį siekiant geriau koordinuoti 
su ES susijusias reformas; palankiai vertina 
iniciatyvas, skirtas politiniams Kroatijos ir 
Serbijos santykiams gerinti, kurias pradėjo 
prezidentai I. Josipović ir B. Tadić, ir jų 
rezultatus; palankiai vertina aktyvų 
Serbijos dalyvavimą Sarajevo proceso 
eigoje ir tai, kad Serbija kartu su Bosnija ir 
Hercegovina, Kroatija ir Juodkalnija 
lapkričio 7 d. pasirašė ministrų deklaraciją 
dėl perkėlimo gyventi į kitą vietą 
nutraukimo ir tvarių sprendimų, susijusių 
su pabėgėliais ir perkeltaisiais asmenimis, 
ieškojimo; laukia regioninių paramos 
teikėjų konferencijos, kuri turėtų įvykti 
pirmąjį 2012 m. pusmetį, ir tikisi, kad bus 
skirta didelė parama perkeltiems 
asmenims visose šalyse, užtikrinant 
proporcingą dalį Serbijai, kuri priėmė 
didžiausią skaičių perkeltų asmenų 
Europoje;

Or. en

Pakeitimas 146
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25. primena įtraukaus regionų 
bendradarbiavimo svarbą visoms regiono 
šalims ir džiaugiasi aktyviu Serbijos 
dalyvavimu regiono iniciatyvose; palankiai 
vertina oficialų prezidento B. Tadićio 
vizitą į Bosniją ir Hercegoviną ir jo paramą 
šios šalies teritoriniam vientisumui ir 
suverenumui; be to, ragina Serbijos 
valdžios institucijas Bosnijoje ir 
Hercegovinoje remti reformas, skirtas 
stiprinti ir modernizuoti šalies institucijas, 
turint mintyje su ES susijusias reformas; 
ragina abi vyriausybes surengti specialų 
bendrą posėdį siekiant geriau koordinuoti 
su ES susijusias reformas; palankiai vertina 
iniciatyvas, skirtas politiniams Kroatijos ir 
Serbijos santykiams gerinti, kurias pradėjo 
prezidentai I. Josipović ir B. Tadić, ir jų 
rezultatus; palankiai vertina aktyvų 
Serbijos dalyvavimą Sarajevo proceso 
eigoje ir tai, kad Serbija kartu su Bosnija ir 
Hercegovina, Kroatija ir Juodkalnija 
lapkričio 7 d. pasirašė ministrų deklaraciją 
dėl perkėlimo gyventi į kitą vietą 
nutraukimo ir tvarių sprendimų, susijusių 
su pabėgėliais ir perkeltaisiais asmenimis, 
ieškojimo;

25. primena įtraukaus regionų 
bendradarbiavimo Vakarų Balkanuose
svarbą r džiaugiasi aktyviu Serbijos 
dalyvavimu regiono iniciatyvose, taip pat 
jos vis aktyvesniu vaidmeniu skatinant 
susitaikymą regione; palankiai vertina 
oficialų prezidento B. Tadićio vizitą į 
Bosniją ir Hercegoviną ir jo paramą šios 
šalies teritoriniam vientisumui ir 
suverenumui; be to, ragina Serbijos 
valdžios institucijas Bosnijoje ir 
Hercegovinoje remti reformas, skirtas 
stiprinti ir modernizuoti šalies institucijas, 
turint mintyje su ES susijusias reformas; 
ragina abi vyriausybes surengti specialų 
bendrą posėdį siekiant geriau koordinuoti 
su ES susijusias reformas; palankiai vertina 
iniciatyvas, skirtas politiniams Kroatijos ir 
Serbijos santykiams gerinti, kurias pradėjo 
prezidentai I. Josipović ir B. Tadić, ir jų 
rezultatus; palankiai vertina aktyvų 
Serbijos dalyvavimą Sarajevo proceso 
eigoje ir tai, kad Serbija kartu su Bosnija ir 
Hercegovina, Kroatija ir Juodkalnija 
lapkričio 7 d. pasirašė ministrų deklaraciją 
dėl perkėlimo gyventi į kitą vietą 
nutraukimo ir tvarių sprendimų, susijusių 
su pabėgėliais ir perkeltaisiais asmenimis,
ieškojimo;

Or. en

Pakeitimas 147
Eduard Kukan

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 dalis



AM\890151LT.doc 107/125 PE480.653v01-00

LT

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25. primena įtraukaus regionų 
bendradarbiavimo svarbą visoms regiono 
šalims ir džiaugiasi aktyviu Serbijos 
dalyvavimu regiono iniciatyvose; palankiai 
vertina oficialų prezidento B. Tadićio 
vizitą į Bosniją ir Hercegoviną ir jo paramą 
šios šalies teritoriniam vientisumui ir 
suverenumui; be to, ragina Serbijos 
valdžios institucijas Bosnijoje ir 
Hercegovinoje remti reformas, skirtas 
stiprinti ir modernizuoti šalies institucijas, 
turint mintyje su ES susijusias reformas; 
ragina abi vyriausybes surengti specialų 
bendrą posėdį siekiant geriau koordinuoti 
su ES susijusias reformas; palankiai vertina 
iniciatyvas, skirtas politiniams Kroatijos ir 
Serbijos santykiams gerinti, kurias pradėjo 
prezidentai I. Josipović ir B. Tadić, ir jų 
rezultatus; palankiai vertina aktyvų 
Serbijos dalyvavimą Sarajevo proceso 
eigoje ir tai, kad Serbija kartu su Bosnija ir 
Hercegovina, Kroatija ir Juodkalnija 
lapkričio 7 d. pasirašė ministrų deklaraciją 
dėl perkėlimo gyventi į kitą vietą 
nutraukimo ir tvarių sprendimų, susijusių 
su pabėgėliais ir perkeltaisiais asmenimis, 
ieškojimo;

25. primena įtraukaus regionų 
bendradarbiavimo svarbą visoms regiono 
šalims ir džiaugiasi aktyviu Serbijos 
dalyvavimu regiono iniciatyvose; palankiai 
vertina oficialų prezidento B. Tadićio 
vizitą į Bosniją ir Hercegoviną ir jo paramą 
šios šalies teritoriniam vientisumui ir 
suverenumui; be to, ragina Serbijos 
valdžios institucijas Bosnijoje ir 
Hercegovinoje remti reformas, skirtas 
stiprinti ir modernizuoti šalies institucijas, 
turint mintyje su ES susijusias reformas; 
ragina abi šalis glaudžiau bendradarbiauti
siekiant geriau koordinuoti su ES susijusias 
reformas; palankiai vertina iniciatyvas, 
skirtas politiniams Kroatijos ir Serbijos 
santykiams gerinti, kurias pradėjo 
prezidentai I. Josipović ir B. Tadić, ir jų 
rezultatus; palankiai vertina aktyvų 
Serbijos dalyvavimą Sarajevo proceso 
eigoje ir tai, kad Serbija kartu su Bosnija ir 
Hercegovina, Kroatija ir Juodkalnija 
lapkričio 7 d. pasirašė ministrų deklaraciją 
dėl perkėlimo gyventi į kitą vietą 
nutraukimo ir tvarių sprendimų, susijusių 
su pabėgėliais ir perkeltaisiais asmenimis, 
ieškojimo;

Or. en

Pakeitimas 148
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25. primena įtraukaus regionų 
bendradarbiavimo svarbą visoms regiono 
šalims ir džiaugiasi aktyviu Serbijos 
dalyvavimu regiono iniciatyvose; palankiai 
vertina oficialų prezidento B. Tadićio 

25. primena įtraukaus regionų 
bendradarbiavimo svarbą visoms regiono 
šalims ir džiaugiasi aktyviu Serbijos 
dalyvavimu regiono iniciatyvose; palankiai 
vertina oficialų prezidento B. Tadićio 
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vizitą į Bosniją ir Hercegoviną ir jo paramą 
šios šalies teritoriniam vientisumui ir 
suverenumui; be to, ragina Serbijos 
valdžios institucijas Bosnijoje ir 
Hercegovinoje remti reformas, skirtas 
stiprinti ir modernizuoti šalies institucijas, 
turint mintyje su ES susijusias reformas; 
ragina abi vyriausybes surengti specialų 
bendrą posėdį siekiant geriau koordinuoti 
su ES susijusias reformas; palankiai vertina 
iniciatyvas, skirtas politiniams Kroatijos ir 
Serbijos santykiams gerinti, kurias pradėjo 
prezidentai I. Josipović ir B. Tadić, ir jų 
rezultatus; palankiai vertina aktyvų 
Serbijos dalyvavimą Sarajevo proceso 
eigoje ir tai, kad Serbija kartu su Bosnija ir 
Hercegovina, Kroatija ir Juodkalnija 
lapkričio 7 d. pasirašė ministrų deklaraciją 
dėl perkėlimo gyventi į kitą vietą 
nutraukimo ir tvarių sprendimų, susijusių 
su pabėgėliais ir perkeltaisiais asmenimis, 
ieškojimo;

vizitą į Bosniją ir Hercegoviną ir jo paramą 
šios šalies teritoriniam vientisumui ir 
suverenumui; be to, ragina Serbijos 
valdžios institucijas laikytis 
konstruktyvaus požiūrio Bosnijos ir 
Hercegovinos reformų atžvilgiu; ragina 
abi vyriausybes surengti specialų bendrą 
posėdį siekiant geriau koordinuoti su ES 
susijusias reformas; palankiai vertina 
iniciatyvas, skirtas politiniams Kroatijos ir 
Serbijos santykiams gerinti, kurias pradėjo 
prezidentai I. Josipović ir B. Tadić, ir jų 
rezultatus; palankiai vertina aktyvų 
Serbijos dalyvavimą Sarajevo proceso 
eigoje ir tai, kad Serbija kartu su Bosnija ir 
Hercegovina, Kroatija ir Juodkalnija 
lapkričio 7 d. pasirašė ministrų deklaraciją 
dėl perkėlimo gyventi į kitą vietą 
nutraukimo ir tvarių sprendimų, susijusių 
su pabėgėliais ir perkeltaisiais asmenimis, 
ieškojimo;

Or. en

Pakeitimas 149
Ivo Vajgl

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25. primena įtraukaus regionų 
bendradarbiavimo svarbą visoms regiono 
šalims ir džiaugiasi aktyviu Serbijos 
dalyvavimu regiono iniciatyvose; palankiai 
vertina oficialų prezidento B. Tadićio 
vizitą į Bosniją ir Hercegoviną ir jo paramą 
šios šalies teritoriniam vientisumui ir 
suverenumui; be to, ragina Serbijos 
valdžios institucijas Bosnijoje ir 
Hercegovinoje remti reformas, skirtas 
stiprinti ir modernizuoti šalies institucijas, 
turint mintyje su ES susijusias reformas; 
ragina abi vyriausybes surengti specialų 

25. primena įtraukaus regionų 
bendradarbiavimo svarbą visoms regiono 
šalims ir džiaugiasi aktyviu Serbijos 
dalyvavimu regiono iniciatyvose; palankiai 
vertina oficialų prezidento B. Tadićio 
vizitą į Bosniją ir Hercegoviną ir jo paramą 
šios šalies teritoriniam vientisumui ir 
suverenumui; be to, ragina Serbijos 
valdžios institucijas Bosnijoje ir 
Hercegovinoje remti reformas, skirtas 
stiprinti ir modernizuoti šalies institucijas, 
turint mintyje su ES susijusias reformas; 
ragina abi vyriausybes surengti specialų 
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bendrą posėdį siekiant geriau koordinuoti 
su ES susijusias reformas; palankiai vertina 
iniciatyvas, skirtas politiniams Kroatijos ir 
Serbijos santykiams gerinti, kurias pradėjo 
prezidentai I. Josipović ir B. Tadić, ir jų 
rezultatus; palankiai vertina aktyvų 
Serbijos dalyvavimą Sarajevo proceso 
eigoje ir tai, kad Serbija kartu su Bosnija ir 
Hercegovina, Kroatija ir Juodkalnija 
lapkričio 7 d. pasirašė ministrų deklaraciją 
dėl perkėlimo gyventi į kitą vietą 
nutraukimo ir tvarių sprendimų, susijusių 
su pabėgėliais ir perkeltaisiais asmenimis, 
ieškojimo;

bendrą posėdį siekiant geriau koordinuoti 
su ES susijusias reformas; palankiai vertina 
iniciatyvas, skirtas politiniams Kroatijos ir 
Serbijos santykiams gerinti, kurias pradėjo 
prezidentai I. Josipović ir B. Tadić, ir jų 
rezultatus; pakartoja, kad šie teigiami 
dvišaliai santykiai yra puikus pagrindas 
visiems neišspręstiems valstybių sienų 
klausimams išspręsti; primena, kad 
Serbija yra regiono šalis, kurioje 
daugiausia perkeltųjų asmenų; palankiai 
vertina aktyvų jos dalyvavimą Sarajevo 
proceso eigoje ir tai, kad Serbija kartu su 
Bosnija ir Hercegovina, Kroatija ir 
Juodkalnija lapkričio 7 d. pasirašė ministrų 
deklaraciją dėl perkėlimo gyventi į kitą 
vietą nutraukimo ir tvarių sprendimų, 
susijusių su pabėgėliais ir perkeltaisiais 
asmenimis, ieškojimo; ragina Serbijos 
valdžios institucijas glaudžiai 
bendradarbiauti su buvusios Jugoslavijos 
ir kaimyninėmis šalimis siekiant išspręsti 
visas neišspręstas teisių perėmimo 
problemas;

Or. en

Pakeitimas 150
Evgeni Kirilov

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25. primena įtraukaus regionų 
bendradarbiavimo svarbą visoms regiono 
šalims ir džiaugiasi aktyviu Serbijos 
dalyvavimu regiono iniciatyvose; palankiai 
vertina oficialų prezidento B. Tadićio 
vizitą į Bosniją ir Hercegoviną ir jo paramą 
šios šalies teritoriniam vientisumui ir 
suverenumui; be to, ragina Serbijos 
valdžios institucijas Bosnijoje ir 
Hercegovinoje remti reformas, skirtas 
stiprinti ir modernizuoti šalies institucijas, 

25. primena įtraukaus regionų 
bendradarbiavimo svarbą visoms regiono 
šalims ir džiaugiasi aktyviu Serbijos 
dalyvavimu regiono iniciatyvose; palankiai 
vertina oficialų prezidento B. Tadićio 
vizitą į Bosniją ir Hercegoviną ir jo paramą 
šios šalies teritoriniam vientisumui ir 
suverenumui; be to, ragina Serbijos 
valdžios institucijas Bosnijoje ir 
Hercegovinoje remti reformas, skirtas 
stiprinti ir modernizuoti šalies institucijas, 
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turint mintyje su ES susijusias reformas; 
ragina abi vyriausybes surengti specialų 
bendrą posėdį siekiant geriau koordinuoti 
su ES susijusias reformas; palankiai vertina 
iniciatyvas, skirtas politiniams Kroatijos ir 
Serbijos santykiams gerinti, kurias pradėjo 
prezidentai I. Josipović ir B. Tadić, ir jų 
rezultatus; palankiai vertina aktyvų 
Serbijos dalyvavimą Sarajevo proceso 
eigoje ir tai, kad Serbija kartu su Bosnija ir 
Hercegovina, Kroatija ir Juodkalnija 
lapkričio 7 d. pasirašė ministrų deklaraciją 
dėl perkėlimo gyventi į kitą vietą 
nutraukimo ir tvarių sprendimų, susijusių 
su pabėgėliais ir perkeltaisiais asmenimis, 
ieškojimo;

turint mintyje su ES susijusias reformas; 
ragina abi vyriausybes surengti specialų 
bendrą posėdį siekiant geriau koordinuoti 
su ES susijusias reformas; palankiai vertina 
iniciatyvas, skirtas politiniams Kroatijos ir 
Serbijos santykiams gerinti, kurias pradėjo 
prezidentai I. Josipović ir B. Tadić, ir jų 
rezultatus; palankiai vertina aktyvų 
Serbijos dalyvavimą Sarajevo proceso 
eigoje ir tai, kad Serbija kartu su Bosnija ir 
Hercegovina, Kroatija ir Juodkalnija 
lapkričio 7 d. pasirašė ministrų deklaraciją 
dėl perkėlimo gyventi į kitą vietą 
nutraukimo ir tvarių sprendimų, susijusių 
su pabėgėliais ir perkeltaisiais asmenimis, 
ieškojimo; skatina tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą su kaimyninėmis ES 
valstybėmis narėmis Bulgarija ir 
Vengrija, įskaitant bendradarbiavimą 
pagal ES Dunojaus regiono strategiją;

Or. en

Pakeitimas 151
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25 a. palankiai vertina aktyvų Serbijos 
dalyvavimą Sarajevo proceso eigoje ir tai, 
kad Serbija kartu su Bosnija ir 
Hercegovina, Kroatija ir Juodkalnija 
2011 m. lapkričio 7 d. pasirašė ministrų 
deklaraciją dėl perkėlimo gyventi į kitą 
vietą nutraukimo ir tvarių sprendimų,
susijusių su pabėgėliais ir perkeltaisiais 
asmenimis, ieškojimo, taip pat laukia 
bendros regioninės daugiametės 
programos likusių poreikių klausimu, 
kuri bus pristatyta per paramos teikėjų 
konferenciją, numatytą 2012 m. 
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pradžioje;

Or. en

Pakeitimas 152
Eduard Kukan

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26. palankiai vertina Juodkalnijos ir 
Serbijos santykių pagerėjimą; ragina 
griežčiau koordinuoti atitinkamas 
vyriausybes vykdant su ES susijusias 
reformas ir ypač jų pastangas sprendžiant 
bendrus uždavinius, susijusius su teisine 
valstybe ir ypač su kova su organizuotu 
nusikalstamumu;

26. palankiai vertina Juodkalnijos ir 
Serbijos santykių pagerėjimą; ragina 
griežčiau koordinuoti atitinkamas 
vyriausybes vykdant su ES susijusias 
reformas ir ypač jų pastangas sprendžiant 
bendrus uždavinius, susijusius su teisine 
valstybe ir ypač su kova su organizuotu 
nusikalstamumu; ragina abi vyriausybes 
padidinti pastangas siekiant rasti likusių 
sienų klausimų sprendimą;

Or. en

Pakeitimas 153
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26 a. džiaugiasi Serbijos ir Makedonijos 
pasiektu susitarimu dėl laisvo piliečių 
judėjimo, kuris papildo Serbijos jau 
pasirašytą susitarimus su Juodkalnija bei 
Bosnija ir Hercegovina, ir tikisi, kad šie 
susitarimai, kurie gerina dvišalius 
santykius ir didina susijusių žmonių 
galimybes, gali būti taikomi visoms 
regiono šalims;
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Or. en

Pakeitimas 154
György Schöpflin, Kinga Gál

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26 a. pabrėžia Istorinio susitaikymo 
komiteto veiklos svarbą ir pakartoja, kad 
vykstantis dialogas gali lemti geresnius 
santykius; vis dėlto apgailestauja, kad 
didelė dalis istorinių archyvų, ypač 
buvusios slaptosios policijos, žvalgybos 
agentūros (UDBA), lieka uždaryti; toliau 
ragina baigti kruopštų 1944–1945 m. 
žudynių tyrimą;

Or. en

Pakeitimas 155
György Schöpflin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27. ragina valdžios institucijas skatinti 
mažiau išsivysčiusius Serbijos regionus 
sekti gana pasiturinčios Vojvodinos 
pavyzdžiu; ragina valdžios institucijas 
skubiai priimti atitinkamą provincijos 
finansavimo dvejus metus po Vojvodinos 
statuto patvirtinimo įstatymą;

27. ragina valdžios institucijas skatinti
kitus Serbijos regionus sekti Vojvodinos 
pavyzdžiu; ragina valdžios institucijas 
skubiai priimti atitinkamą provincijos 
finansavimo dvejus metus po Vojvodinos 
statuto patvirtinimo įstatymą;

Or. en

Pakeitimas 156
Kinga Gál
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27. ragina valdžios institucijas skatinti 
mažiau išsivysčiusius Serbijos regionus 
sekti gana pasiturinčios Vojvodinos 
pavyzdžiu; ragina valdžios institucijas 
skubiai priimti atitinkamą provincijos 
finansavimo dvejus metus po Vojvodinos 
statuto patvirtinimo įstatymą;

27. ragina valdžios institucijas remti 
autonominę Vojevodinos provinciją ir
skubiai priimti atitinkamą provincijos 
finansavimo dvejus metus po Vojvodinos 
statuto patvirtinimo įstatymą;

Or. en

Pakeitimas 157
László Tőkés

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27 a. atsižvelgdamas į ES paramą šalies 
reformų procesui, rekomenduoja suteikti 
galimybę Europos fondais tiesiogiai 
naudotis Serbijos nacionalinių mažumų 
taryboms ir pilietinės visuomenės 
organizacijoms;

Or. en

Pakeitimas 158
Andrey Kovatchev, Tunne Kelam

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27 a. ragina valdžios institucijas pradėti 
tolesnius veiksmus ir atverti pasienio 
regionus kaimyninėms šalims, siekiant 
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įveikti ekonominę izoliaciją ir palengvinti 
ekonominius ryšius; pabrėžia, kad svarbu 
atidaryti komercinių sunkvežimių 
terminalą ties Ribarcų ir Oltomantsų 
sienos kirtimo punktu siekiant palengvinti 
vietos ekonominį vystymąsi;

Or. en

Pakeitimas 159
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
28 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

28. pabrėžia didžiulę kokybiško švietimo 
svarbą siekiant toliau vystyti Serbijos 
ekonomiką ir mažinti didelį nedarbo lygį, 
ypač jaunimo, šalyje; ragina valdžios 
institucijas aktyviai dalyvauti skatinant 
švietimo vertę jaunimo tarpe, taip pat 
daugiau investuoti į aukštąjį mokslą;

28. pabrėžia didžiulę kokybiško švietimo 
svarbą siekiant toliau vystyti Serbijos 
ekonomiką ir mažinti didelį nedarbo lygį, 
ypač jaunimo, šalyje; ragina valdžios 
institucijas aktyviai dalyvauti skatinant 
švietimo vertę jaunimo tarpe, taip pat 
daugiau investuoti į aukštąjį mokslą;
pabrėžia, kad būtina panaši viešųjų 
investicijų sistema, pagal kurią būtų 
samdomi mokslo darbuotojai, siekiant 
sumažinti jaunų mokslininkų nedarbą ir 
efektyvesnio viešojo sektoriaus;

Or. el

Pakeitimas 160
László Tőkés

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
29 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

29. ragina dėti daugiau pastangų siekiant 
sudaryti švietimo mažumų kalbomis 
galimybę ir visų pirma aprūpinti reikiamais 
vadovėliais; šiuo tikslu palankai vertina tai, 

29. ragina dėti daugiau pastangų siekiant 
užtikrinti švietimą mažumų kalbomis 
federaliniu ir provincijos lygmenimis, 
kuris reikalingas siekiant išsaugoti etninę 
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kad Bujanovace atidarytas dvikalbis 
universiteto fakultetas, kuriame gali 
studijuoti ir albanų kilmės, ir serbų kilmės 
studentai;

ir kultūrinę tapatybę (ši teisė jau 
užtikrinta konstitucinėmis priemonėmis 
bei 2002 m. patvirtintu Federaliniu 
tautinių mažumų teisių ir laisvių 
apsaugos įstatymu ir atitinka gaires, 
nurodytas Tautinių mažumų apsaugos 
konvencijoje), ir visų pirma aprūpinti 
reikiamais vadovėliais; šiuo tikslu palankai 
vertina tai, kad Bujanovace atidarytas 
dvikalbis universiteto fakultetas, kuriame 
gali studijuoti ir albanų kilmės, ir serbų 
kilmės studentai;

Or. en

Pakeitimas 161
Kinga Gál

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
29 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

29. ragina dėti daugiau pastangų siekiant 
sudaryti švietimo mažumų kalbomis 
galimybę ir visų pirma aprūpinti reikiamais 
vadovėliais; šiuo tikslu palankai vertina tai, 
kad Bujanovace atidarytas dvikalbis 
universiteto fakultetas, kuriame gali 
studijuoti ir albanų kilmės, ir serbų kilmės 
studentai;

29. ragina dėti daugiau pastangų siekiant 
sudaryti kokybiško švietimo mažumų 
kalbomis galimybę ir visų pirma aprūpinti 
reikiamais vadovėliais mažumų 
gimtosiomis kalbomis; ragina organizuoti 
abipusius mokymus ir mažumoms, ir 
daugumai, kad būtų sudaryta galimybė 
išmokti vieni kitų kalbos siekiant geresnio 
tarpusavio supratimo; šiuo tikslu palankai 
vertina tai, kad Bujanovace atidarytas 
dvikalbis universiteto fakultetas, kuriame 
gali studijuoti ir albanų kilmės, ir serbų 
kilmės studentai;

Or. en

Pakeitimas 162
György Schöpflin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
29 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

29. ragina dėti daugiau pastangų siekiant 
sudaryti švietimo mažumų kalbomis 
galimybę ir visų pirma aprūpinti reikiamais 
vadovėliais; šiuo tikslu palankai vertina tai, 
kad Bujanovace atidarytas dvikalbis 
universiteto fakultetas, kuriame gali 
studijuoti ir albanų kilmės, ir serbų kilmės 
studentai;

29. ragina dėti daugiau pastangų siekiant 
sudaryti švietimo mažumų kalbomis 
galimybę ir visų pirma aprūpinti reikiamais 
vadovėliais mažumų gimtosiomis 
kalbomis; šiuo tikslu palankai vertina tai, 
kad Bujanovace atidarytas dvikalbis 
universiteto fakultetas, kuriame gali 
studijuoti ir albanų kilmės, ir serbų kilmės 
studentai;

Or. en

Pakeitimas 163
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
29 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

29. ragina dėti daugiau pastangų siekiant 
sudaryti švietimo mažumų kalbomis 
galimybę ir visų pirma aprūpinti reikiamais 
vadovėliais; šiuo tikslu palankai vertina tai, 
kad Bujanovace atidarytas dvikalbis 
universiteto fakultetas, kuriame gali 
studijuoti ir albanų kilmės, ir serbų kilmės 
studentai;

29. ragina dėti daugiau pastangų siekiant 
sudaryti švietimo mažumų kalbomis 
galimybę ir visų pirma aprūpinti reikiamais 
vadovėliais; šiuo tikslu palankai vertina tai, 
kad Bujanovace atidarytas dvikalbis 
universiteto fakultetas, kuriame gali 
studijuoti ir albanų kilmės, ir serbų kilmės 
studentai; taip pat ragina Serbijos 
vyriausybę išspręsti Tarptautinio Novi 
Pazaro universiteto Sandžake 
akreditacijos klausimą ir pabrėžia, kad 
svarbu užtikrinti akreditacijos ir kokybės 
užtikrinimo komisijos nepriklausomybę 
bei nešališkumą;

Or. en

Pakeitimas 164
Andrey Kovatchev, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
29 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

29. ragina dėti daugiau pastangų siekiant 
sudaryti švietimo mažumų kalbomis 
galimybę ir visų pirma aprūpinti reikiamais 
vadovėliais; šiuo tikslu palankai vertina tai, 
kad Bujanovace atidarytas dvikalbis 
universiteto fakultetas, kuriame gali 
studijuoti ir albanų kilmės, ir serbų kilmės 
studentai;

29. ragina dėti daugiau pastangų siekiant 
sudaryti švietimo mažumų kalbomis 
galimybę ir visų pirma aprūpinti reikiamais 
vadovėliais; šiuo tikslu palankai vertina tai, 
kad Bujanovace atidarytas dvikalbis 
universiteto fakultetas, kuriame gali 
studijuoti ir albanų kilmės, ir serbų kilmės 
studentai; ragina Serbiją pritaikyti šį 
politikos modelį kitoms mažumoms, kurių 
galimybės mokytis ir gauti mokomosios 
medžiagos gimtąja kalba vis dar ribotos;

Or. en

Pakeitimas 165
Kristian Vigenin, Evgeni Kirilov

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
29 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

29. ragina dėti daugiau pastangų siekiant 
sudaryti švietimo mažumų kalbomis 
galimybę ir visų pirma aprūpinti reikiamais
vadovėliais; šiuo tikslu palankai vertina tai, 
kad Bujanovace atidarytas dvikalbis 
universiteto fakultetas, kuriame gali 
studijuoti ir albanų kilmės, ir serbų kilmės 
studentai;

29. ragina dėti daugiau pastangų siekiant 
sudaryti švietimo mažumų kalbomis 
galimybę ir visų pirma aprūpinti reikiamais 
vadovėliais; šiuo tikslu palankai vertina tai, 
kad Bujanovace atidarytas dvikalbis 
universiteto fakultetas, kuriame gali 
studijuoti ir albanų kilmės, ir serbų kilmės 
studentai; pabrėžia, kad labai svarbūs 
bulgarų kultūros centrai Bosilegrade ir 
Dimitrovgrade, kurių veikla prisideda prie 
bulgarų mažumos kultūrinių tradicijų 
išsaugojimo;

Or. en

Pakeitimas 166
Nadezhda Neynsky
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
29 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

29. ragina dėti daugiau pastangų siekiant 
sudaryti švietimo mažumų kalbomis 
galimybę ir visų pirma aprūpinti reikiamais
vadovėliais; šiuo tikslu palankai vertina tai, 
kad Bujanovace atidarytas dvikalbis 
universiteto fakultetas, kuriame gali 
studijuoti ir albanų kilmės, ir serbų kilmės 
studentai;

29. ragina dėti daugiau pastangų siekiant 
sudaryti švietimo mažumų kalbomis 
galimybę ir visų pirma aprūpinti reikiamais 
vadovėliais; šiuo tikslu palankai vertina tai, 
kad Bujanovace atidarytas dvikalbis 
universiteto fakultetas, kuriame gali 
studijuoti ir albanų kilmės, ir serbų kilmės 
studentai; pabrėžia mokyklų, kuriose 
etniniai bulgarai mokomi bulgarų kalbos, 
svarbą;

Or. en

Pakeitimas 167
Nikolaos Chountis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
30 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

30. palankiai vertina vyriausybės 
veiksmus, dėl kurių pagerėjo finansinė ir 
makroekonominė Serbijos padėtis; 
palankiai vertina prevencinį susitarimą su 
TVF dėl pasiruošimo teikti paskolą, kaip 
priemonę investuotojų pasitikėjimui 
padidinti siekiant ekonominio šalies 
stabilumo; vis dėlto pabrėžia, kad pasaulio 
finansų ir ekonomikos krizė turėjo 
neigiamą poveikį visuomenei, ypač 
labiausiai pažeidžiamoms grupėms, ir 
ragina valdžios institucijas dėti visas 
pastangas kiek įmanoma sumažinti šį 
neigiamą poveikį minėtoms grupėms;

30. vis dėlto pabrėžia, kad pasaulio finansų 
ir ekonomikos krizė turėjo neigiamą 
poveikį visuomenei, ypač labiausiai 
pažeidžiamoms grupėms, ir ragina valdžios 
institucijas dėti visas pastangas kiek 
įmanoma sumažinti šį neigiamą poveikį 
minėtoms grupėms; ragina vyriausybę 
parengti būtiną socialinę ir ekonominę 
politiką siekiant kovoti su nedarbu, 
apsaugoti bedarbius ir užtikrinti priimtiną 
gyvenimo lygį bedarbiams šioje šalyje;

Or. el
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Pakeitimas 168
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
30 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

30. palankiai vertina vyriausybės 
veiksmus, dėl kurių pagerėjo finansinė ir 
makroekonominė Serbijos padėtis;
palankiai vertina prevencinį susitarimą su 
TVF dėl pasiruošimo teikti paskolą, kaip 
priemonę investuotojų pasitikėjimui 
padidinti siekiant ekonominio šalies 
stabilumo; vis dėlto pabrėžia, kad pasaulio 
finansų ir ekonomikos krizė turėjo 
neigiamą poveikį visuomenei, ypač 
labiausiai pažeidžiamoms grupėms, ir
ragina valdžios institucijas dėti visas 
pastangas kiek įmanoma sumažinti šį
neigiamą poveikį minėtoms grupėms;

30. atkreipia dėmesį į vyriausybės 
veiksmus siekiant pagerinti finansinę ir 
makroekonominę Serbijos padėtį; vis dėlto 
pabrėžia, kad pasaulio finansų ir 
ekonomikos krizė turėjo neigiamą poveikį 
visuomenei, ir ypač labiausiai 
pažeidžiamoms grupėms; todėl ragina 
valdžios institucijas dėti visas pastangas 
kiek įmanoma sumažinti neigiamą poveikį 
– skurdą, nedarbą, socialinę atskirtį, o 
taip pat spręsti šių bėdų pagrindinių 
priežasčių problemas ir su jomis kovoti;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
30 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

30. palankiai vertina vyriausybės 
veiksmus, dėl kurių pagerėjo finansinė ir 
makroekonominė Serbijos padėtis; 
palankiai vertina prevencinį susitarimą su 
TVF dėl pasiruošimo teikti paskolą, kaip 
priemonę investuotojų pasitikėjimui 
padidinti siekiant ekonominio šalies 
stabilumo; vis dėlto pabrėžia, kad pasaulio 
finansų ir ekonomikos krizė turėjo 
neigiamą poveikį visuomenei, ypač 
labiausiai pažeidžiamoms grupėms, ir 
ragina valdžios institucijas dėti visas 
pastangas kiek įmanoma sumažinti šį 

30. palankiai vertina svarbias priemones, 
kurių imtasi siekiant sukurti veikiančią 
rinkos ekonomiką, ir vyriausybės 
veiksmus, dėl kurių pagerėjo finansinė ir 
makroekonominė Serbijos padėtis; 
palankiai vertina prevencinį susitarimą su 
TVF dėl pasiruošimo teikti paskolą, kaip 
priemonę investuotojų pasitikėjimui 
padidinti siekiant ekonominio šalies 
stabilumo; vis dėlto pabrėžia, kad Serbijai 
reikia vykdyti struktūrines reformas 
siekiant padidinti ekonomikos gamybos 
pajėgumus; primena, kad pasaulio finansų 
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neigiamą poveikį minėtoms grupėms; ir ekonomikos krizė turėjo neigiamą 
poveikį visuomenei, ypač labiausiai 
pažeidžiamoms grupėms, ir ragina valdžios 
institucijas dėti visas pastangas kiek 
įmanoma sumažinti šį neigiamą poveikį 
minėtoms grupėms;

Or. en

Pakeitimas 170
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
30 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

30. palankiai vertina vyriausybės 
veiksmus, dėl kurių pagerėjo finansinė ir 
makroekonominė Serbijos padėtis; 
palankiai vertina prevencinį susitarimą su 
TVF dėl pasiruošimo teikti paskolą, kaip 
priemonę investuotojų pasitikėjimui 
padidinti siekiant ekonominio šalies 
stabilumo; vis dėlto pabrėžia, kad pasaulio 
finansų ir ekonomikos krizė turėjo 
neigiamą poveikį visuomenei, ypač 
labiausiai pažeidžiamoms grupėms, ir 
ragina valdžios institucijas dėti visas 
pastangas kiek įmanoma sumažinti šį 
neigiamą poveikį minėtoms grupėms;

30. palankiai vertina vyriausybės 
veiksmus, dėl kurių pagerėjo finansinė ir 
makroekonominė Serbijos padėtis; vis 
dėlto pabrėžia, kad reikia toliau mažinti 
biudžeto deficitą (numatyta, kad biudžeto 
deficitas 2012 m. sieks 4,25 proc.);
palankiai vertina prevencinį susitarimą su 
TVF dėl pasiruošimo teikti paskolą, kaip 
priemonę investuotojų pasitikėjimui 
padidinti siekiant ekonominio šalies 
stabilumo; vis dėlto pabrėžia, kad pasaulio 
finansų ir ekonomikos krizė turėjo 
neigiamą poveikį visuomenei, ypač 
labiausiai pažeidžiamoms grupėms, ir 
ragina valdžios institucijas dėti visas 
pastangas kiek įmanoma sumažinti šį 
neigiamą poveikį minėtoms grupėms;

Or. en

Pakeitimas 171
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
30 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

30. palankiai vertina vyriausybės 
veiksmus, dėl kurių pagerėjo finansinė ir 
makroekonominė Serbijos padėtis; 
palankiai vertina prevencinį susitarimą su 
TVF dėl pasiruošimo teikti paskolą, kaip 
priemonę investuotojų pasitikėjimui 
padidinti siekiant ekonominio šalies 
stabilumo; vis dėlto pabrėžia, kad pasaulio 
finansų ir ekonomikos krizė turėjo 
neigiamą poveikį visuomenei, ypač 
labiausiai pažeidžiamoms grupėms, ir 
ragina valdžios institucijas dėti visas 
pastangas kiek įmanoma sumažinti šį 
neigiamą poveikį minėtoms grupėms;

30. palankiai vertina vyriausybės 
veiksmus, dėl kurių pagerėjo finansinė ir 
makroekonominė Serbijos padėtis; 
palankiai vertina prevencinį susitarimą su 
TVF dėl pasiruošimo teikti paskolą, kaip 
priemonę investuotojų pasitikėjimui 
padidinti siekiant ekonominio šalies 
stabilumo; ; vis dėlto pabrėžia, kad 
pasaulio finansų ir ekonomikos krizė turėjo 
neigiamą poveikį visuomenei, ypač 
labiausiai pažeidžiamoms grupėms, ir 
ragina valdžios institucijas dėti visas 
pastangas kiek įmanoma sumažinti šį 
neigiamą poveikį minėtoms grupėms,
kartu ragina Serbijos valdžios institucijas 
ir toliau griežtai kontroliuoti viešąsias 
išlaidas ir siekti fiskalinio konsolidavimo;

Or. it

Pakeitimas 172
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
30 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

30a. ragina Serbijos vyriausybę taikyti 
reikiamas priemones siekiant padidinti 
bendradarbiavimą su kaimyninių regionų 
MVĮ sektoriumi; pabrėžia, kad tai būtina 
sąlygą siekiant, kad Serbijos ekonomika 
gautų daugiau naudos iš integracijos į 
Bendrijos prekybos sistemą;

Or. it

Pakeitimas 173
Takis Hadjigeorgiou
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
31 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

31. pabrėžia, kad šalyje būtina tinkamai 
taikyti teisinės valstybės principą siekiant 
pritraukti užsienio investuotojus ir 
pagerinti sąlygas, kuriomis ekonomika 
greičiau pereitų prie atviros rinkos; šiomis 
aplinkybėmis primena, kad monopolijų 
buvimas labai trukdo tokiam perėjimui, ir 
ragina vyriausybę toliau taikyti 
priemones, kad jos būtų panaikintos; taip 
pat ragina dėti daugiau pastangų siekiant 
palengvinti smulkių ir vidutinių įmonių 
steigimąsi paprastinant jų steigimosi 
administracines procedūras ir trumpinant 
jų trukmę;

31. pabrėžia, kad šalyje būtina tinkamai 
taikyti teisinės valstybės principus siekiant 
pagerinti ir sustiprinti ekonomiką, ir 
ragina dėti daugiau pastangų siekiant 
palengvinti smulkių ir vidutinių įmonių 
steigimąsi; taip pat pabrėžia, kad reikia 
nustatyti teisinius pagrindus darbo ir 
profsąjungų teisėms, kaip reikalaujama 
pagal TDO konvencijas, sustiprinti 
darbuotojų asmenines ir kolektyvines 
teises ir skatinti kolektyvines darbo 
sutartis;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
31 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

31. pabrėžia, kad šalyje būtina tinkamai 
taikyti teisinės valstybės principą siekiant 
pritraukti užsienio investuotojus ir 
pagerinti sąlygas, kuriomis ekonomika 
greičiau pereitų prie atviros rinkos; šiomis 
aplinkybėmis primena, kad monopolijų 
buvimas labai trukdo tokiam perėjimui, ir 
ragina vyriausybę toliau taikyti priemones, 
kad jos būtų panaikintos; taip pat ragina 
dėti daugiau pastangų siekiant palengvinti 
smulkių ir vidutinių įmonių steigimąsi 
paprastinant jų steigimosi administracines 
procedūras ir trumpinant jų trukmę;

31. pabrėžia, kad šalyje būtina tinkamai 
taikyti teisinės valstybės principą siekiant 
pritraukti užsienio investuotojus, pagerinti 
sąlygas, kuriomis ekonomika greičiau 
pereitų prie atviros rinkos, ir kurti geresnę 
verslo aplinką; šiomis aplinkybėmis 
primena, kad monopolijų buvimas labai 
trukdo tokiam perėjimui, ir ragina 
vyriausybę toliau taikyti priemones, kad 
jos būtų panaikintos; pabrėžia, kad svarbu 
šalinti biurokratines kliūtis, stiprinti 
konkurenciją ir privataus sektoriaus 
vaidmenį; taip pat ragina dėti daugiau 
pastangų siekiant palengvinti smulkių ir 
vidutinių įmonių steigimąsi paprastinant jų 
steigimosi administracines procedūras ir 
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trumpinant jų trukmę bei sumažinti 
nelankstumą darbo rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 175
Nadezhda Neynsky

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
31 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

31. pabrėžia, kad šalyje būtina tinkamai 
taikyti teisinės valstybės principą siekiant 
pritraukti užsienio investuotojus ir 
pagerinti sąlygas, kuriomis ekonomika 
greičiau pereitų prie atviros rinkos; šiomis 
aplinkybėmis primena, kad monopolijų 
buvimas labai trukdo tokiam perėjimui, ir 
ragina vyriausybę toliau taikyti priemones, 
kad jos būtų panaikintos; taip pat ragina 
dėti daugiau pastangų siekiant palengvinti 
smulkių ir vidutinių įmonių steigimąsi 
paprastinant jų steigimosi administracines 
procedūras ir trumpinant jų trukmę;

31. pabrėžia, kad šalyje būtina tinkamai 
taikyti teisinės valstybės principą siekiant 
pritraukti užsienio investuotojus ir 
pagerinti sąlygas, kuriomis ekonomika 
greičiau pereitų prie atviros rinkos; šiomis 
aplinkybėmis primena, kad monopolijų 
buvimas labai trukdo tokiam perėjimui, ir 
ragina vyriausybę toliau taikyti priemones, 
kad jos būtų panaikintos; pritaria 
vyriausybės pastangoms sukurti klestintį 
MVĮ sektorių priimant ir įgyvendinant 
atitinkamus įstatymus ir įsteigiant 
administracines įstaigas, kurios rems 
MVĮ; kartu ragina dėti daugiau pastangų,
kad palengvėtų MVĮ steigimasis, 
mažinant administracinę naštą ir didinant 
galimybes gauti finansavimą; ragina 
vyriausybę vartoti MVĮ apibrėžtį, kuri 
visiškai atitinka ES rekomendacijas;

Or. en

Pakeitimas 176
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
32 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

32. džiaugiasi, kad Serbija padarė ženklią 
pažangą siekiant atitikties aplinkos srities 
acquis; ragina toliau dėti pastangas šioje 
srityje, dėmesį sutelkiant teisės aktų, ypač 
susijusių su vandens kokybe ir atliekų 
šalinimu, vykdymui;

32. džiaugiasi, kad Serbija padarė ženklią 
pažangą siekiant atitikties aplinkos srities 
acquis; ragina toliau dėti pastangas šioje 
srityje, dėmesį sutelkiant teisės aktų 
vykdymui; ragina valdžios institucijas dėti 
daugiau pastangų, ypač vandens kokybės 
ir atliekų šalinimo srityje; ragina Serbiją 
patvirtinti klimato kaitos mažinimo 
tikslus, atitinkančius atitinkamus Europos 
Sąjungos tikslus;

Or. en

Pakeitimas 177
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
32 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

32 a. džiaugiasi, kad sudarytas ES ir 
Serbijos susitarimas, kuriuo nustatomos 
Serbijos dalyvavimo Europos Sąjungos 
krizių valdymo operacijose bendrosios 
sąlygos, ir pritaria šalies pasirengimui 
dalyvauti dviejose ES BUSP operacijose, 
o būtent ES vykdomoje Somalio saugumo 
pajėgų mokymo misijoje (angl. EUTM 
Somalia) ir ES karinėje operacijoje, 
skirtoje prisidėti prie atgrasymo nuo 
piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų 
jūroje prie Somalio krantų ir jų 
prevencijos bei sustabdymo (angl. EU 
NAVTOR Somalia);

Or. en

Pakeitimas 178
Andrey Kovatchev, György Schöpflin
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
33 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

33. ragina dėti daugiau pastangų, siekiant 
Serbijoje vystyti tvarius viešojo transporto 
tinklus, ir visų pirma pagerinti geležinkelių 
sistemą bei vidaus vandenų transportą, taip 
pat kelių infrastruktūrą, įskaitant spartų X 
koridoriaus užbaigimą; pabrėžia, kad 
svarbu gerinti susisiekimą su 
kaimyninėmis šalimis siekiant palengvinti 
piliečių paiešką ir mobilumą;

33. ragina dėti daugiau pastangų, siekiant 
Serbijoje vystyti tvarius viešojo transporto 
tinklus, ir visų pirma pagerinti geležinkelių 
sistemą bei vidaus vandenų transportą (VII 
koridorius), taip pat kelių infrastruktūrą, 
įskaitant spartų X koridoriaus užbaigimą; 
pabrėžia, kad svarbu gerinti susisiekimą su 
kaimyninėmis šalimis siekiant palengvinti 
piliečių paiešką ir mobilumą;

Or. en


