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Amendement 1
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Visum 2

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Besluit 2008/213/EG van de Raad 
van 18 februari 2008 over de beginselen, 
prioriteiten en voorwaarden die zijn 
opgenomen in het Europese partnerschap 
met Servië en tot intrekking van Besluit 
2006/56/EG1,

– gezien Besluit van de Raad van 18 
februari 2008 inzake de beginselen, 
prioriteiten en voorwaarden die zijn 
opgenomen in het Europees partnerschap 
met Servië, met inbegrip van Kosovo als 
gedefinieerd bij Resolutie 1244 van de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 
van 10 juni 1999, en tot intrekking van 
Besluit 2006/56/EG1,

Or. en

Amendement 2
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Besluit 2011/361/GBVB van de 
Raad van 20 december 2010 betreffende 
de ondertekening en sluiting van de 
overeenkomst tussen de Europese Unie en 
de Republiek Servië tot vaststelling van 
een kader voor de deelname van de 
Republiek Servië aan 
crisisbeheersingsoperaties van de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 3
Maria Eleni Koppa
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Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in de conclusies van 
het voorzitterschap van de Europese Raad 
van Thessaloniki van 19 en 20 juni 2003 is 
toegezegd dat alle landen van de westelijke 
Balkan tot de Europese Unie kunnen 
toetreden zodra zij aan de daartoe 
vastgestelde criteria voldoen, en dat deze 
toezegging opnieuw is bevestigd in de 
hernieuwde consensus over uitbreiding, die 
op 14 en 15 december 2006 door de 
Europese Raad is goedgekeurd, evenals in 
de conclusies van de Raad van 25 oktober 
2010;

A. overwegende dat in de conclusies van 
het voorzitterschap van de Europese Raad
van Thessaloniki van 19 en 20 juni 2003 
ondubbelzinnig werd toegezegd dat alle 
landen van de westelijke Balkan tot de 
Europese Unie kunnen toetreden zodra zij 
aan de daartoe vastgestelde criteria 
voldoen, en dat deze toezegging werd 
herhaald in de hernieuwde consensus over 
uitbreiding die op 14 en 15 december 2006 
door de Europese Raad werd goedgekeurd, 
in de conclusies van de Raad over Servië 
van 25 oktober 2010, almede door de 
ministeriële ontmoeting tussen de EU en 
de westelijke Balkan op 2 juni 2010,

Or. en

Amendement 4
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat Servië, zoals ook 
erkend is in de conclusies van de 
Europese Raad van 9 december 2011, 
aanzienlijke vooruitgang geboekt heeft in 
de naleving van de politieke criteria van 
de Europese Raad van Kopenhagen en de 
vereisten voor het associatieproces; 
overwegende dat Servië na de arrestatie 
van de laatste twee voortvluchtigen tot 
volle tevredenheid medewerking heeft 
verleend aan het Joegoslavië-tribunaal; 
overwegende dat de Commissie op grond 
van deze vooruitgang heeft aanbevolen 
dat de Raad Servië de status van 
kandidaat-lidstaat verleent;
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Or. en

Amendement 5
Pino Arlacchi

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de Commissie in 
haar advies van 12 oktober 2011 over het 
verzoek van Servië om toetreding tot de 
Europese Unie, heeft aanbevolen dat de 
Europese Raad Servië de status van 
kandidaat-lidstaat verleent;

Or. en

Amendement 6
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat een constructieve 
opstelling inzake regionale samenwerking 
en goede nabuurschapsbetrekkingen 
essentiële onderdelen zijn van het 
stabilisatie- en associatieproces;

Or. en

Amendement 7
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat Servië een 
belangrijke speler kan worden om de 
veiligheid en de stabiliteit in de regio te 
waarborgen,

Or. en

Amendement 8
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat bilaterale kwesties 
geen obstakel in het toetredingsproces 
mogen vormen en evenmin als zodanig 
mogen worden gebruikt, maar dat ze op 
constructieve wijze, zo snel mogelijk, 
moeten worden opgelost, rekening 
houdend met de algemene belangen en 
waarden van de EU;

Or. en

Amendement 9
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de vooruitgang die 
door Servië is geboekt met het 
hervormingsproces; merkt op dat de Raad 
het besluit heeft uitgesteld over de 
aanbeveling van de Commissie Servië de 
status van kandidaat-lidstaat te verlenen; 
verzoekt de Europese Raad op haar

1. is verheugd over de vooruitgang die 
door Servië is geboekt met het 
hervormingsproces en betreurt dat de Raad 
het besluit over de aanbeveling van de 
Commissie Servië de status van kandidaat-
lidstaat te verlenen, heeft uitgesteld; merkt 
op dat een aanzienlijk deel van de 
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volgende bijeenkomst in maart Servië de 
kandidaat-status te verlenen, ervan 
uitgaande dat de Servische autoriteiten aan 
de voorwaarden zoals uiteengezet op de 
top van december 2011 hebben voldaan; 
dringt er bij de Servische autoriteiten op 
aan deze periode te gebruiken om actief 
een dialoog met Pristina aan te gaan om
de bereikte akkoorden volledig uit te 
voeren en regelingen te treffen voor 
volledige deelname van Kosovo in de
regionale samenwerking, met inbegrip van 
handel; is van mening dat de 
toetredingsonderhandelingen met Servië 
zo snel mogelijk moeten worden geopend -
mits voldaan is aan de hoogste prioriteit 
die de Commissie in haar advies heeft 
omschreven en het hervormingsproces 
wordt doorgezet - om zo te laten zien dat 
de EU zich blijft inzetten voor het 
toekomstig lidmaatschap van Servië van 
de EU; herinnert eraan dat verdere 
vooruitgang van Servië in het Europese 
integratieproces afhangt van de 
vorderingen die het boekt met de criteria 
van Kopenhagen, en in het bijzonder met 
de handhaving van de rechtsstaat, 
eerbiediging van de mensenrechten en 
verbetering van de werking van de 
markteconomie; is verheugd over de 
vooruitgang die de ratificatie van de 
stabilisatie- en associatieovereenkomst 
heeft geboekt, en roept de overige EU-
lidstaten op de ratificatieprocedure 
onverwijld af te sluiten;

publieke opinie zich terecht teleurgesteld 
voelt door dit besluit, wat negatieve 
gevolgen zou kunnen hebben voor de pro-
Europese krachten in het land en 
daarmee voor de stabiliteit in de gehele 
regio; verzoekt de Europese Raad op zijn
volgende bijeenkomst in maart Servië de 
kandidaat-status te verlenen, ervan 
uitgaande dat de Servische autoriteiten aan 
de voorwaarden zoals uiteengezet op de 
top van december 2011 hebben voldaan; 
wijst er nogmaals op dat om te voldoen 
aan deze voorwaarden actieve 
betrokkenheid bij de door de EU 
gefaciliteerde dialoog met Pristina nodig 
is, uitvoering – te goeder trouw - van de in 
deze context bereikte akkoorden, een 
akkoord over inclusieve regionale 
samenwerking, alsmede actieve 
samenwerking bij de uitvoering van de 
mandaten van EULEX en KFOR; 

Or. en

Amendement 10
Pino Arlacchi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de vooruitgang die 
door Servië is geboekt met het 
hervormingsproces; merkt op dat de Raad 
het besluit heeft uitgesteld over de 
aanbeveling van de Commissie Servië de 
status van kandidaat-lidstaat te verlenen; 
verzoekt de Europese Raad op haar
volgende bijeenkomst in maart Servië de 
kandidaat-status te verlenen, ervan 
uitgaande dat de Servische autoriteiten 
aan de voorwaarden zoals uiteengezet op 
de top van december 2011 hebben 
voldaan; dringt er bij de Servische 
autoriteiten op aan deze periode te 
gebruiken om actief een dialoog met 
Pristina aan te gaan om de bereikte 
akkoorden volledig uit te voeren en 
regelingen te treffen voor volledige 
deelname van Kosovo in de regionale 
samenwerking, met inbegrip van handel; is 
van mening dat de 
toetredingsonderhandelingen met Servië zo 
snel mogelijk moeten worden geopend -
mits voldaan is aan de hoogste prioriteit die 
de Commissie in haar advies heeft 
omschreven en het hervormingsproces 
wordt doorgezet - om zo te laten zien dat 
de EU zich blijft inzetten voor het 
toekomstig lidmaatschap van Servië van de 
EU; herinnert eraan dat verdere 
vooruitgang van Servië in het Europese 
integratieproces afhangt van de 
vorderingen die het boekt met de criteria 
van Kopenhagen, en in het bijzonder met 
de handhaving van de rechtsstaat, 
eerbiediging van de mensenrechten en 
verbetering van de werking van de 
markteconomie; is verheugd over de 
vooruitgang die de ratificatie van de 
stabilisatie- en associatieovereenkomst 
heeft geboekt, en roept de overige EU-
lidstaten op de ratificatieprocedure 
onverwijld af te sluiten;

1. is verheugd over de vooruitgang die 
door Servië is geboekt met het 
hervormingsproces; betreurt dat de Raad 
het besluit over de aanbeveling van de 
Commissie Servië de status van kandidaat-
lidstaat te verlenen, heeft uitgesteld; merkt 
op dat het besluit van de Raad om Servië 
niet de kandidaat-status te verlenen tot 
een politieke crisis heeft geleid en
verzoekt de Europese Raad op zijn
volgende bijeenkomst in maart Servië de 
kandidaat-status te verlenen dringt er bij de 
Servische autoriteiten op aan deze periode 
te gebruiken om de dialoog met Pristina 
actief voort te zetten om de bereikte 
akkoorden volledig uit te voeren en 
regelingen te treffen voor volledige 
deelname van Kosovo in de regionale 
samenwerking, met inbegrip van handel; 
prijst dat de huidige regering zich 
volhardend blijft inzetten voor EU-
toetreding; is van mening dat de 
toetredingsonderhandelingen met Servië zo 
snel mogelijk moeten worden geopend -
mits voldaan is aan de hoogste prioriteit die 
de Commissie in haar advies heeft 
omschreven en het hervormingsproces 
wordt doorgezet - om zo te laten zien dat 
de EU zich blijft inzetten voor het 
toekomstig lidmaatschap van Servië van de 
EU; herinnert eraan dat verdere 
vooruitgang van Servië in het Europese 
integratieproces afhangt van de 
vorderingen die het boekt met de criteria 
van Kopenhagen, en in het bijzonder met 
de handhaving van de rechtsstaat, 
eerbiediging van de mensenrechten en 
verbetering van de werking van de 
markteconomie; is verheugd over de 
vooruitgang die de ratificatie van de 
stabilisatie- en associatieovereenkomst 
heeft geboekt, en roept de overige EU-
lidstaten op de ratificatieprocedure 
onverwijld af te sluiten;
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Or. en

Amendement 11
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de vooruitgang die 
door Servië is geboekt met het 
hervormingsproces; merkt op dat de Raad 
het besluit heeft uitgesteld over de 
aanbeveling van de Commissie Servië de 
status van kandidaat-lidstaat te verlenen; 
verzoekt de Europese Raad op haar 
volgende bijeenkomst in maart Servië de 
kandidaat-status te verlenen, ervan 
uitgaande dat de Servische autoriteiten aan 
de voorwaarden zoals uiteengezet op de 
top van december 2011 hebben voldaan; 
dringt er bij de Servische autoriteiten op 
aan deze periode te gebruiken om actief 
een dialoog met Pristina aan te gaan om de 
bereikte akkoorden volledig uit te voeren 
en regelingen te treffen voor volledige 
deelname van Kosovo in de regionale 
samenwerking, met inbegrip van handel; is 
van mening dat de 
toetredingsonderhandelingen met Servië zo 
snel mogelijk moeten worden geopend -
mits voldaan is aan de hoogste prioriteit 
die de Commissie in haar advies heeft 
omschreven en het hervormingsproces 
wordt doorgezet - om zo te laten zien dat
de EU zich blijft inzetten voor het 
toekomstig lidmaatschap van Servië van de 
EU; herinnert eraan dat verdere 
vooruitgang van Servië in het Europese 
integratieproces afhangt van de 
vorderingen die het boekt met de criteria 
van Kopenhagen, en in het bijzonder met 
de handhaving van de rechtsstaat, 
eerbiediging van de mensenrechten en 
verbetering van de werking van de 

1. is verheugd over de inspanningen van 
de Servische bevolking en constateert de 
vooruitgang die door Servië is geboekt met 
het hervormingsproces; acht het wenselijk 
dat de Raad het besluit over de aanbeveling 
van de Commissie Servië de status van 
kandidaat-lidstaat te verlenen uitstelt; 
wenst dat de Servische autoriteiten de 
nodige stappen ondernemen om te 
voldoen aan de voorwaarden zoals 
uiteengezet op de top van december 2011; 
dringt er bij de Servische autoriteiten op 
aan deze periode te gebruiken om actief 
een dialoog met Pristina aan te gaan om de 
bereikte akkoorden volledig uit te voeren 
en regelingen te treffen voor volledige 
deelname van Kosovo in de regionale 
samenwerking, met inbegrip van handel; 
meent dat het voorbarig is de 
toetredingsonderhandelingen met Servië 
te openen en dringt aan op een 
diepgaande reflectie over het engagement 
van de EU voor het toekomstig 
lidmaatschap van Servië van de Europese 
Unie; herinnert eraan dat verdere 
vooruitgang van Servië in het Europese 
integratieproces afhangt van de 
vorderingen die het boekt met de criteria 
van Kopenhagen, en in het bijzonder met 
de handhaving van de rechtsstaat, 
eerbiediging van de mensenrechten en 
verbetering van de werking van de 
markteconomie; constateert de 
vooruitgang die bij de ratificatie van de 
stabilisatie- en associatieovereenkomst is 
geboekt;
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markteconomie; is verheugd over de 
vooruitgang die de ratificatie van de 
stabilisatie- en associatieovereenkomst 
heeft geboekt, en roept de overige EU-
lidstaten op de ratificatieprocedure 
onverwijld af te sluiten;

Or. it

Amendement 12
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de vooruitgang die 
door Servië is geboekt met het 
hervormingsproces; merkt op dat de Raad 
het besluit heeft uitgesteld over de 
aanbeveling van de Commissie Servië de 
status van kandidaat-lidstaat te verlenen; 
verzoekt de Europese Raad op haar
volgende bijeenkomst in maart Servië de 
kandidaat-status te verlenen, ervan 
uitgaande dat de Servische autoriteiten aan 
de voorwaarden zoals uiteengezet op de 
top van december 2011 hebben voldaan; 
dringt er bij de Servische autoriteiten op 
aan deze periode te gebruiken om actief 
een dialoog met Pristina aan te gaan om de 
bereikte akkoorden volledig uit te voeren 
en regelingen te treffen voor volledige 
deelname van Kosovo in de regionale 
samenwerking, met inbegrip van handel; is 
van mening dat de 
toetredingsonderhandelingen met Servië zo 
snel mogelijk moeten worden geopend -
mits voldaan is aan de hoogste prioriteit die 
de Commissie in haar advies heeft 
omschreven en het hervormingsproces 
wordt doorgezet - om zo te laten zien dat 
de EU zich blijft inzetten voor het 
toekomstig lidmaatschap van Servië van de 
EU; herinnert eraan dat verdere 

1. is verheugd over de vooruitgang die 
door Servië is geboekt met het 
hervormingsproces; merkt op dat de Raad 
het besluit over de aanbeveling van de 
Commissie Servië de status van kandidaat-
lidstaat te verlenen, heeft uitgesteld tot 
februari 2012; verzoekt de Europese Raad 
op zijn volgende bijeenkomst in maart 
Servië de kandidaat-status te verlenen, 
ervan uitgaande dat de Servische 
autoriteiten aan de voorwaarden zoals 
uiteengezet op de top van december 2011 
hebben voldaan; dringt er bij de Servische 
autoriteiten op aan deze periode te 
gebruiken om actief een dialoog met 
Pristina aan te gaan om de bereikte 
akkoorden volledig uit te voeren en 
regelingen te treffen voor een inclusieve 
regionale samenwerking, met inbegrip van 
handel; is van mening dat de 
toetredingsonderhandelingen met Servië zo 
snel mogelijk moeten worden geopend -
mits voldaan is aan de hoogste prioriteit die 
de Commissie in haar advies heeft 
omschreven en het hervormingsproces 
wordt doorgezet - om zo te laten zien dat 
de EU zich blijft inzetten voor het 
toekomstig lidmaatschap van Servië van de 
EU; is verheugd over de aanzienlijke 
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vooruitgang van Servië in het Europese 
integratieproces afhangt van de 
vorderingen die het boekt met de criteria 
van Kopenhagen, en in het bijzonder met 
de handhaving van de rechtsstaat, 
eerbiediging van de mensenrechten en 
verbetering van de werking van de 
markteconomie; is verheugd over de 
vooruitgang die de ratificatie van de 
stabilisatie- en associatieovereenkomst 
heeft geboekt, en roept de overige EU-
lidstaten op de ratificatieprocedure 
onverwijld af te sluiten;

vooruitgang die door Servië is geboekt ten 
aanzien van de naleving van de politieke 
criteria van Kopenhagen, zoals erkend is 
door de Europese Raad, en herinnert eraan 
dat verdere vooruitgang van Servië in het 
Europese integratieproces afhangt van de 
vorderingen die het op dit gebied blijft 
boeken, en in het bijzonder met de 
handhaving van de rechtsstaat, 
eerbiediging van de mensenrechten, 
consistente uitvoering van goedgekeurde 
wetgeving op het gebied van de 
bescherming van nationale minderheden 
op zijn gehele grondgebied en ten aanzien 
van alle nationale minderheden en 
verbetering van de werking van de 
markteconomie; is verheugd over de 
vooruitgang die de ratificatie van de 
stabilisatie- en associatieovereenkomst 
heeft geboekt;

Or. en

Amendement 13
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de vooruitgang die 
door Servië is geboekt met het 
hervormingsproces; merkt op dat de Raad 
het besluit heeft uitgesteld over de 
aanbeveling van de Commissie Servië de 
status van kandidaat-lidstaat te verlenen; 
verzoekt de Europese Raad op haar
volgende bijeenkomst in maart Servië de 
kandidaat-status te verlenen, ervan 
uitgaande dat de Servische autoriteiten aan 
de voorwaarden zoals uiteengezet op de 
top van december 2011 hebben voldaan; 
dringt er bij de Servische autoriteiten op 
aan deze periode te gebruiken om actief 
een dialoog met Pristina aan te gaan om de 

1. is verheugd over de vooruitgang die 
door Servië is geboekt met het 
hervormingsproces; merkt op dat de Raad 
het besluit over de aanbeveling van de 
Commissie Servië de status van kandidaat-
lidstaat te verlenen, heeft uitgesteld; 
verzoekt de Europese Raad op zijn
volgende bijeenkomst in maart Servië de 
kandidaat-status te verlenen, ervan 
uitgaande dat de Servische autoriteiten aan
de voorwaarden zoals uiteengezet op de 
top van december 2011 hebben voldaan; 
dringt er bij de Servische autoriteiten op 
aan deze periode te gebruiken om actief 
een dialoog met Pristina aan te gaan om de 
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bereikte akkoorden volledig uit te voeren 
en regelingen te treffen voor volledige 
deelname van Kosovo in de regionale 
samenwerking, met inbegrip van handel; is 
van mening dat de 
toetredingsonderhandelingen met Servië zo 
snel mogelijk moeten worden geopend -
mits voldaan is aan de hoogste prioriteit die 
de Commissie in haar advies heeft 
omschreven en het hervormingsproces 
wordt doorgezet - om zo te laten zien dat 
de EU zich blijft inzetten voor het 
toekomstig lidmaatschap van Servië van de 
EU; herinnert eraan dat verdere 
vooruitgang van Servië in het Europese 
integratieproces afhangt van de 
vorderingen die het boekt met de criteria 
van Kopenhagen, en in het bijzonder met 
de handhaving van de rechtsstaat, 
eerbiediging van de mensenrechten en 
verbetering van de werking van de 
markteconomie; is verheugd over de 
vooruitgang die de ratificatie van de 
stabilisatie- en associatieovereenkomst 
heeft geboekt, en roept de overige EU-
lidstaten op de ratificatieprocedure 
onverwijld af te sluiten;

bereikte akkoorden volledig uit te voeren 
en regelingen te treffen voor volledige 
deelname van Kosovo in de regionale 
samenwerking, met inbegrip van handel en 
regionale en internationale organisaties; 
is van mening dat de 
toetredingsonderhandelingen met Servië zo 
snel mogelijk moeten worden geopend -
mits voldaan is aan de hoogste prioriteit die 
de Commissie in haar advies heeft 
omschreven en het hervormingsproces 
wordt doorgezet - om zo te laten zien dat 
de EU zich blijft inzetten voor het 
toekomstig lidmaatschap van Servië van de 
EU; herinnert eraan dat verdere 
vooruitgang van Servië in het Europese 
integratieproces afhangt van de 
vorderingen die het boekt met de criteria 
van Kopenhagen, en in het bijzonder met 
de handhaving van de rechtsstaat, 
eerbiediging van de mensenrechten, 
ontwikkeling van goede 
nabuurschapsbetrekkingen en regionale 
samenwerking, inclusief de vreedzame 
oplossing van bilaterale kwesties, en 
verbetering van de werking van de 
markteconomie; is verheugd over de 
vooruitgang die de ratificatie van de 
stabilisatie- en associatieovereenkomst
heeft geboekt, en roept de overige EU-
lidstaten op de ratificatieprocedure 
onverwijld af te sluiten;

Or. en

Amendement 14
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de vooruitgang die 
door Servië is geboekt met het 
hervormingsproces; merkt op dat de Raad 

1. is verheugd over de vooruitgang die 
door Servië is geboekt met het 
hervormingsproces; steunt dat de Raad het 
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het besluit heeft uitgesteld over de 
aanbeveling van de Commissie Servië de 
status van kandidaat-lidstaat te verlenen; 
verzoekt de Europese Raad op haar
volgende bijeenkomst in maart Servië de 
kandidaat-status te verlenen, ervan 
uitgaande dat de Servische autoriteiten 
aan de voorwaarden zoals uiteengezet op 
de top van december 2011 hebben 
voldaan; dringt er bij de Servische 
autoriteiten op aan deze periode te 
gebruiken om actief een dialoog met 
Pristina aan te gaan om de bereikte 
akkoorden volledig uit te voeren en 
regelingen te treffen voor volledige 
deelname van Kosovo in de regionale 
samenwerking, met inbegrip van handel; is 
van mening dat de 
toetredingsonderhandelingen met Servië zo 
snel mogelijk moeten worden geopend -
mits voldaan is aan de hoogste prioriteit die 
de Commissie in haar advies heeft 
omschreven en het hervormingsproces 
wordt doorgezet - om zo te laten zien dat 
de EU zich blijft inzetten voor het 
toekomstig lidmaatschap van Servië van de 
EU; herinnert eraan dat verdere 
vooruitgang van Servië in het Europese 
integratieproces afhangt van de 
vorderingen die het boekt met de criteria 
van Kopenhagen, en in het bijzonder met 
de handhaving van de rechtsstaat, 
eerbiediging van de mensenrechten en 
verbetering van de werking van de 
markteconomie; is verheugd over de 
vooruitgang die de ratificatie van de 
stabilisatie- en associatieovereenkomst 
heeft geboekt, en roept de overige EU-
lidstaten op de ratificatieprocedure 
onverwijld af te sluiten;

besluit over de aanbeveling van de 
Commissie Servië de status van kandidaat-
lidstaat te verlenen, heeft uitgesteld; hoopt 
dat de Servische autoriteiten zo spoedig 
mogelijk zullen hebben voldaan aan de 
voorwaarden die door de Europese Raad 
in december 2011 zijn vastgesteld zodat de 
Europese Raad op zijn bijeenkomst in 
maart Servië de kandidaat-status kan 
verlenen; dringt er bij de Servische 
autoriteiten op aan deze periode te 
gebruiken om actief een dialoog met 
Pristina aan te gaan om de bereikte 
akkoorden volledig uit te voeren en 
regelingen te treffen voor volledige 
deelname van Kosovo in de regionale 
samenwerking, met inbegrip van handel; is 
van mening dat de 
toetredingsonderhandelingen met Servië zo 
snel mogelijk moeten worden geopend -
mits voldaan is aan de hoogste prioriteit die 
de Commissie in haar advies heeft 
omschreven en het hervormingsproces 
wordt doorgezet - om zo te laten zien dat 
de EU zich blijft inzetten voor het 
toekomstig lidmaatschap van Servië van de 
EU; herinnert eraan dat verdere 
vooruitgang van Servië in het Europese 
integratieproces afhangt van de 
vorderingen die het boekt met de criteria 
van Kopenhagen, en in het bijzonder met 
de handhaving van de rechtsstaat, 
eerbiediging van de mensenrechten en 
verbetering van de werking van de 
markteconomie; is verheugd over de 
vooruitgang die de ratificatie van de 
stabilisatie- en associatieovereenkomst 
heeft geboekt, en roept de overige EU-
lidstaten op de ratificatieprocedure 
onverwijld af te sluiten;

Or. en

Amendement 15
Emine Bozkurt
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de vooruitgang die 
door Servië is geboekt met het 
hervormingsproces; merkt op dat de Raad 
het besluit heeft uitgesteld over de 
aanbeveling van de Commissie Servië de 
status van kandidaat-lidstaat te verlenen; 
verzoekt de Europese Raad op haar
volgende bijeenkomst in maart Servië de 
kandidaat-status te verlenen, ervan 
uitgaande dat de Servische autoriteiten aan 
de voorwaarden zoals uiteengezet op de 
top van december 2011 hebben voldaan; 
dringt er bij de Servische autoriteiten op 
aan deze periode te gebruiken om actief 
een dialoog met Pristina aan te gaan om de 
bereikte akkoorden volledig uit te voeren 
en regelingen te treffen voor volledige 
deelname van Kosovo in de regionale 
samenwerking, met inbegrip van handel; is 
van mening dat de 
toetredingsonderhandelingen met Servië zo 
snel mogelijk moeten worden geopend -
mits voldaan is aan de hoogste prioriteit die 
de Commissie in haar advies heeft 
omschreven en het hervormingsproces 
wordt doorgezet - om zo te laten zien dat 
de EU zich blijft inzetten voor het 
toekomstig lidmaatschap van Servië van de 
EU; herinnert eraan dat verdere 
vooruitgang van Servië in het Europese 
integratieproces afhangt van de 
vorderingen die het boekt met de criteria 
van Kopenhagen, en in het bijzonder met 
de handhaving van de rechtsstaat, 
eerbiediging van de mensenrechten en 
verbetering van de werking van de 
markteconomie; is verheugd over de 
vooruitgang die de ratificatie van de 
stabilisatie- en associatieovereenkomst 
heeft geboekt, en roept de overige EU-
lidstaten op de ratificatieprocedure 
onverwijld af te sluiten;

1. is verheugd over de vooruitgang die 
door Servië is geboekt met het 
hervormingsproces; merkt op dat de Raad 
het besluit over de aanbeveling van de 
Commissie Servië de status van kandidaat-
lidstaat te verlenen, heeft uitgesteld; 
verzoekt de Europese Raad op zijn
volgende bijeenkomst in maart Servië de 
kandidaat-status te verlenen, mits de 
Servische autoriteiten aan de voorwaarden 
zoals uiteengezet op de top van december 
2011 hebben voldaan; dringt er bij de 
Servische autoriteiten op aan deze periode 
te gebruiken om actief een dialoog met 
Pristina aan te gaan om de bereikte 
akkoorden volledig uit te voeren en 
regelingen te treffen voor volledige 
deelname van Kosovo in de regionale 
samenwerking, met inbegrip van handel; is 
van mening dat de 
toetredingsonderhandelingen met Servië zo 
snel mogelijk moeten worden geopend -
mits voldaan is aan de hoogste prioriteit die 
de Commissie in haar advies heeft 
omschreven en het hervormingsproces 
wordt doorgezet - om zo te laten zien dat 
de EU zich blijft inzetten voor het 
toekomstig lidmaatschap van Servië van de 
EU; herinnert eraan dat verdere 
vooruitgang van Servië in het Europese 
integratieproces afhangt van de 
vorderingen die het boekt met de criteria 
van Kopenhagen, en in het bijzonder met 
de handhaving van de rechtsstaat, 
eerbiediging van de mensenrechten en 
verbetering van de werking van de 
markteconomie; is verheugd over de 
vooruitgang die de ratificatie van de 
stabilisatie- en associatieovereenkomst 
heeft geboekt, en roept de overige EU-
lidstaten op de ratificatieprocedure 
onverwijld af te sluiten;
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Or. en

Amendement 16
Kristian Vigenin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de vooruitgang die 
door Servië is geboekt met het 
hervormingsproces; merkt op dat de Raad 
het besluit heeft uitgesteld over de 
aanbeveling van de Commissie Servië de 
status van kandidaat-lidstaat te verlenen; 
verzoekt de Europese Raad op haar
volgende bijeenkomst in maart Servië de 
kandidaat-status te verlenen, ervan 
uitgaande dat de Servische autoriteiten aan 
de voorwaarden zoals uiteengezet op de 
top van december 2011 hebben voldaan; 
dringt er bij de Servische autoriteiten op 
aan deze periode te gebruiken om actief
een dialoog met Pristina aan te gaan om 
de bereikte akkoorden volledig uit te 
voeren en regelingen te treffen voor 
volledige deelname van Kosovo in de 
regionale samenwerking, met inbegrip van 
handel; is van mening dat de 
toetredingsonderhandelingen met Servië zo 
snel mogelijk moeten worden geopend -
mits voldaan is aan de hoogste prioriteit die 
de Commissie in haar advies heeft 
omschreven en het hervormingsproces 
wordt doorgezet - om zo te laten zien dat 
de EU zich blijft inzetten voor het 
toekomstig lidmaatschap van Servië van de 
EU; herinnert eraan dat verdere 
vooruitgang van Servië in het Europese 
integratieproces afhangt van de 
vorderingen die het boekt met de criteria 
van Kopenhagen, en in het bijzonder met 
de handhaving van de rechtsstaat, 
eerbiediging van de mensenrechten en 
verbetering van de werking van de 

1. is verheugd over de vooruitgang die 
door Servië is geboekt met het 
hervormingsproces; betreurt dat de Raad 
het besluit over de aanbeveling van de 
Commissie Servië de status van kandidaat-
lidstaat te verlenen, heeft uitgesteld;
verzoekt de Europese Raad op zijn
volgende bijeenkomst in maart Servië de 
kandidaat-status te verlenen, ervan 
uitgaande dat de Servische autoriteiten aan 
de voorwaarden zoals uiteengezet op de 
top van december 2011 hebben voldaan; 
dringt er bij de autoriteiten in Belgrado en 
Pristina op aan de dialoog voor te zetten
om de bereikte akkoorden volledig uit te 
voeren en regelingen te treffen voor 
volledige deelname van Kosovo in de 
regionale samenwerking, met inbegrip van 
handel; is van mening dat de 
toetredingsonderhandelingen met Servië zo 
snel mogelijk moeten worden geopend -
mits voldaan is aan de hoogste prioriteit die 
de Commissie in haar advies heeft 
omschreven en het hervormingsproces 
wordt doorgezet - om zo te laten zien dat 
de EU zich blijft inzetten voor het 
toekomstig lidmaatschap van Servië van de 
EU; herinnert eraan dat verdere 
vooruitgang van Servië in het Europese 
integratieproces afhangt van de 
vorderingen die het boekt met de criteria 
van Kopenhagen, en in het bijzonder met 
de handhaving van de rechtsstaat, 
eerbiediging van de mensenrechten en 
verbetering van de werking van de 
markteconomie; is verheugd over de 
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markteconomie; is verheugd over de 
vooruitgang die de ratificatie van de 
stabilisatie- en associatieovereenkomst 
heeft geboekt, en roept de overige EU-
lidstaten op de ratificatieprocedure 
onverwijld af te sluiten;

vooruitgang die de ratificatie van de 
stabilisatie- en associatieovereenkomst 
heeft geboekt, en roept de overige EU-
lidstaten op de ratificatieprocedure 
onverwijld af te sluiten;

Or. en

Amendement 17
Kinga Gál

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de vooruitgang die 
door Servië is geboekt met het 
hervormingsproces; merkt op dat de Raad 
het besluit heeft uitgesteld over de 
aanbeveling van de Commissie Servië de 
status van kandidaat-lidstaat te verlenen; 
verzoekt de Europese Raad op haar
volgende bijeenkomst in maart Servië de 
kandidaat-status te verlenen, ervan
uitgaande dat de Servische autoriteiten aan 
de voorwaarden zoals uiteengezet op de 
top van december 2011 hebben voldaan; 
dringt er bij de Servische autoriteiten op 
aan deze periode te gebruiken om actief 
een dialoog met Pristina aan te gaan om de 
bereikte akkoorden volledig uit te voeren 
en regelingen te treffen voor volledige 
deelname van Kosovo in de regionale 
samenwerking, met inbegrip van handel; is 
van mening dat de 
toetredingsonderhandelingen met Servië zo 
snel mogelijk moeten worden geopend -
mits voldaan is aan de hoogste prioriteit die 
de Commissie in haar advies heeft 
omschreven en het hervormingsproces 
wordt doorgezet - om zo te laten zien dat 
de EU zich blijft inzetten voor het 
toekomstig lidmaatschap van Servië van de 
EU; herinnert eraan dat verdere 

1. is verheugd over de vooruitgang die 
door Servië is geboekt met het 
hervormingsproces; merkt op dat de Raad 
het besluit over de aanbeveling van de 
Commissie Servië de status van kandidaat-
lidstaat te verlenen heeft uitgesteld; 
verzoekt de Europese Raad op zijn
volgende bijeenkomst in maart Servië de 
kandidaat-status te verlenen, ervan 
uitgaande dat de Servische autoriteiten aan 
de voorwaarden zoals uiteengezet op de 
top van december 2011 hebben voldaan; 
dringt er bij de Servische autoriteiten op 
aan deze periode te gebruiken om actief 
een dialoog met Pristina aan te gaan om de 
bereikte akkoorden volledig uit te voeren 
en regelingen te treffen voor volledige 
deelname van Kosovo in de regionale 
samenwerking, met inbegrip van handel; is 
van mening dat de 
toetredingsonderhandelingen met Servië zo 
snel mogelijk moeten worden geopend -
mits voldaan is aan de hoogste prioriteit die 
de Commissie in haar advies heeft 
omschreven en het hervormingsproces 
wordt doorgezet - om zo te laten zien dat 
de EU zich blijft inzetten voor het 
toekomstig lidmaatschap van Servië van de 
EU; herinnert eraan dat verdere 
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vooruitgang van Servië in het Europese 
integratieproces afhangt van de 
vorderingen die het boekt met de criteria 
van Kopenhagen, en in het bijzonder met 
de handhaving van de rechtsstaat, 
eerbiediging van de mensenrechten en 
verbetering van de werking van de 
markteconomie; is verheugd over de 
vooruitgang die de ratificatie van de 
stabilisatie- en associatieovereenkomst 
heeft geboekt, en roept de overige EU-
lidstaten op de ratificatieprocedure 
onverwijld af te sluiten;

vooruitgang van Servië in het Europese 
integratieproces afhangt van de 
vorderingen die het boekt met de naleving 
van de criteria van Kopenhagen, en in het 
bijzonder met de waarborging van de 
democratie, de handhaving van de 
rechtsstaat, eerbiediging van de 
mensenrechten, de bescherming van de 
rechten van nationale minderheden en 
verbetering van de werking van de 
markteconomie; is verheugd over de 
vooruitgang die de ratificatie van de 
stabilisatie- en associatieovereenkomst 
heeft geboekt, en roept de overige EU-
lidstaten op de ratificatieprocedure 
onverwijld af te sluiten;

Or. en

Amendement 18
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de vooruitgang die 
door Servië is geboekt met het 
hervormingsproces; merkt op dat de Raad 
het besluit heeft uitgesteld over de 
aanbeveling van de Commissie Servië de 
status van kandidaat-lidstaat te verlenen; 
verzoekt de Europese Raad op haar
volgende bijeenkomst in maart Servië de 
kandidaat-status te verlenen, ervan 
uitgaande dat de Servische autoriteiten aan 
de voorwaarden zoals uiteengezet op de 
top van december 2011 hebben voldaan; 
dringt er bij de Servische autoriteiten op 
aan deze periode te gebruiken om actief 
een dialoog met Pristina aan te gaan om de 
bereikte akkoorden volledig uit te voeren 
en regelingen te treffen voor volledige 
deelname van Kosovo in de regionale 
samenwerking, met inbegrip van handel; is 

1. is verheugd over de vooruitgang die 
door Servië is geboekt met het 
hervormingsproces; merkt op dat de Raad 
het besluit over de aanbeveling van de 
Commissie Servië de status van kandidaat-
lidstaat te verlenen heeft uitgesteld; 
verzoekt de Europese Raad op zijn
volgende bijeenkomst in maart Servië de 
kandidaat-status te verlenen, ervan 
uitgaande dat de Servische autoriteiten aan 
de voorwaarden zoals uiteengezet op de 
top van december 2011 hebben voldaan; 
dringt er bij de Servische autoriteiten op 
aan deze periode te gebruiken om actief 
een dialoog met Pristina aan te gaan om de 
bereikte akkoorden volledig uit te voeren 
en regelingen te treffen voor volledige 
deelname van Kosovo in de regionale 
samenwerking, met inbegrip van handel; is 
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van mening dat de 
toetredingsonderhandelingen met Servië zo 
snel mogelijk moeten worden geopend -
mits voldaan is aan de hoogste prioriteit die 
de Commissie in haar advies heeft 
omschreven en het hervormingsproces 
wordt doorgezet - om zo te laten zien dat 
de EU zich blijft inzetten voor het 
toekomstig lidmaatschap van Servië van de 
EU; herinnert eraan dat verdere 
vooruitgang van Servië in het Europese 
integratieproces afhangt van de 
vorderingen die het boekt met de criteria 
van Kopenhagen, en in het bijzonder met 
de handhaving van de rechtsstaat, 
eerbiediging van de mensenrechten en 
verbetering van de werking van de 
markteconomie; is verheugd over de 
vooruitgang die de ratificatie van de 
stabilisatie- en associatieovereenkomst 
heeft geboekt, en roept de overige EU-
lidstaten op de ratificatieprocedure 
onverwijld af te sluiten;

van mening dat de 
toetredingsonderhandelingen met Servië zo 
snel mogelijk moeten worden geopend -
mits voldaan is aan de hoogste prioriteit die 
de Commissie in haar advies heeft 
omschreven en het hervormingsproces 
wordt doorgezet - om zo te laten zien dat 
de EU zich blijft inzetten voor het 
toekomstig lidmaatschap van Servië van de 
EU; herinnert eraan dat verdere 
vooruitgang van Servië in het Europese 
integratieproces afhangt van de 
vorderingen die het boekt met de naleving 
van de criteria van Kopenhagen, en in het 
bijzonder met de handhaving van de 
rechtsstaat, democratie, eerbiediging van 
de mensenrechten en verbetering van de 
werking van de markteconomie; is 
verheugd over de vooruitgang die de 
ratificatie van de stabilisatie- en 
associatieovereenkomst heeft geboekt, en 
roept de overige EU-lidstaten op de 
ratificatieprocedure onverwijld af te 
sluiten;

Or. en

Amendement 19
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de vooruitgang die 
door Servië is geboekt met het 
hervormingsproces; merkt op dat de Raad 
het besluit heeft uitgesteld over de 
aanbeveling van de Commissie Servië de 
status van kandidaat-lidstaat te verlenen; 
verzoekt de Europese Raad op haar
volgende bijeenkomst in maart Servië de 
kandidaat-status te verlenen, ervan 
uitgaande dat de Servische autoriteiten aan 
de voorwaarden zoals uiteengezet op de 

1. is verheugd over de vooruitgang die 
door Servië is geboekt met het 
hervormingsproces; merkt op dat de Raad 
het besluit heeft uitgesteld over de 
aanbeveling van de Commissie Servië de 
status van kandidaat-lidstaat te verlenen; 
verzoekt de Europese Raad op zijn
volgende bijeenkomst in maart Servië de 
kandidaat-status te verlenen, ervan 
uitgaande dat de Servische autoriteiten aan 
de voorwaarden zoals uiteengezet op de 
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top van december 2011 hebben voldaan; 
dringt er bij de Servische autoriteiten op 
aan deze periode te gebruiken om actief 
een dialoog met Pristina aan te gaan om de
bereikte akkoorden volledig uit te voeren 
en regelingen te treffen voor volledige 
deelname van Kosovo in de regionale 
samenwerking, met inbegrip van handel; is 
van mening dat de 
toetredingsonderhandelingen met Servië zo 
snel mogelijk moeten worden geopend -
mits voldaan is aan de hoogste prioriteit die 
de Commissie in haar advies heeft 
omschreven en het hervormingsproces 
wordt doorgezet - om zo te laten zien dat 
de EU zich blijft inzetten voor het 
toekomstig lidmaatschap van Servië van de 
EU; herinnert eraan dat verdere 
vooruitgang van Servië in het Europese 
integratieproces afhangt van de 
vorderingen die het boekt met de criteria 
van Kopenhagen, en in het bijzonder met 
de handhaving van de rechtsstaat, 
eerbiediging van de mensenrechten en 
verbetering van de werking van de 
markteconomie; is verheugd over de 
vooruitgang die de ratificatie van de 
stabilisatie- en associatieovereenkomst 
heeft geboekt, en roept de overige EU-
lidstaten op de ratificatieprocedure 
onverwijld af te sluiten;

top van december 2011 hebben voldaan; 
dringt er bij de Servische autoriteiten op 
aan deze periode te gebruiken om actief 
een dialoog met Pristina aan te gaan om 
alle bereikte akkoorden volledig uit te 
voeren en regelingen te treffen voor 
volledige deelname van Kosovo in de 
regionale samenwerking, met inbegrip van 
handel; is van mening dat de 
toetredingsonderhandelingen met Servië zo 
snel mogelijk moeten worden geopend -
mits voldaan is aan de hoogste prioriteit die 
de Commissie in haar advies heeft 
omschreven en het hervormingsproces 
wordt doorgezet - om zo te laten zien dat 
de EU zich blijft inzetten voor het 
toekomstig lidmaatschap van Servië van de 
EU; herinnert eraan dat verdere 
vooruitgang van Servië in het Europese 
integratieproces afhangt van de 
vorderingen die het boekt met de naleving 
van de criteria van Kopenhagen, en in het 
bijzonder met de werking van de 
democratische instellingen, de handhaving 
van de rechtsstaat, eerbiediging van de 
mensenrechten en verbetering van de 
werking van de markteconomie; is 
verheugd over de vooruitgang die de 
ratificatie van de stabilisatie- en 
associatieovereenkomst heeft geboekt, en 
roept de overige EU-lidstaten op de 
ratificatieprocedure onverwijld af te 
sluiten;

Or. en

Amendement 20
Marietta Giannakou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de vooruitgang die 
door Servië is geboekt met het 

1. is verheugd over de vooruitgang die 
door Servië is geboekt met het 
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hervormingsproces; merkt op dat de Raad 
het besluit heeft uitgesteld over de 
aanbeveling van de Commissie Servië de 
status van kandidaat-lidstaat te verlenen; 
verzoekt de Europese Raad op haar
volgende bijeenkomst in maart Servië de 
kandidaat-status te verlenen, ervan 
uitgaande dat de Servische autoriteiten aan 
de voorwaarden zoals uiteengezet op de 
top van december 2011 hebben voldaan; 
dringt er bij de Servische autoriteiten op 
aan deze periode te gebruiken om actief 
een dialoog met Pristina aan te gaan om de 
bereikte akkoorden volledig uit te voeren 
en regelingen te treffen voor volledige 
deelname van Kosovo in de regionale 
samenwerking, met inbegrip van handel; is 
van mening dat de 
toetredingsonderhandelingen met Servië zo 
snel mogelijk moeten worden geopend -
mits voldaan is aan de hoogste prioriteit die 
de Commissie in haar advies heeft 
omschreven en het hervormingsproces 
wordt doorgezet - om zo te laten zien dat 
de EU zich blijft inzetten voor het 
toekomstig lidmaatschap van Servië van de 
EU; herinnert eraan dat verdere 
vooruitgang van Servië in het Europese 
integratieproces afhangt van de 
vorderingen die het boekt met de criteria 
van Kopenhagen, en in het bijzonder met 
de handhaving van de rechtsstaat, 
eerbiediging van de mensenrechten en 
verbetering van de werking van de 
markteconomie; is verheugd over de 
vooruitgang die de ratificatie van de 
stabilisatie- en associatieovereenkomst 
heeft geboekt, en roept de overige EU-
lidstaten op de ratificatieprocedure 
onverwijld af te sluiten;

hervormingsproces; merkt op dat de Raad 
het besluit heeft uitgesteld over de 
aanbeveling van de Commissie Servië de 
status van kandidaat-lidstaat te verlenen; 
verzoekt de Europese Raad op zijn
volgende bijeenkomst in maart Servië de 
kandidaat-status te verlenen, ervan 
uitgaande dat de Servische autoriteiten aan 
de voorwaarden zoals uiteengezet op de 
top van december 2011 hebben voldaan; 
dringt er bij de Servische autoriteiten op 
aan deze periode te gebruiken om actief 
een dialoog met Pristina aan te gaan om de 
bereikte akkoorden volledig uit te voeren 
en regelingen te treffen voor volledige 
deelname van Kosovo in de regionale 
samenwerking, met inbegrip van handel; is 
van mening dat de 
toetredingsonderhandelingen met Servië zo 
snel mogelijk moeten worden geopend -
mits voldaan is aan de hoogste prioriteit die 
de Commissie in haar advies heeft 
omschreven en het hervormingsproces 
wordt doorgezet - om zo te laten zien dat 
de EU zich blijft inzetten voor het 
toekomstig lidmaatschap van Servië van de 
EU; herinnert eraan dat verdere 
vooruitgang van Servië in het Europese 
integratieproces afhangt van de 
vorderingen die het boekt met de naleving 
van de criteria van Kopenhagen, en in het 
bijzonder met de handhaving van de 
rechtsstaat, eerbiediging van de 
mensenrechten en verbetering van de 
werking van de markteconomie; is 
verheugd over de vooruitgang die de 
ratificatie van de stabilisatie- en 
associatieovereenkomst heeft geboekt, en 
roept de overige EU-lidstaten op de 
ratificatieprocedure onverwijld af te 
sluiten;

Or. en

Amendement 21
Andrey Kovatchev, György Schöpflin
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de vooruitgang die 
door Servië is geboekt met het 
hervormingsproces; merkt op dat de Raad 
het besluit heeft uitgesteld over de 
aanbeveling van de Commissie Servië de 
status van kandidaat-lidstaat te verlenen; 
verzoekt de Europese Raad op haar
volgende bijeenkomst in maart Servië de 
kandidaat-status te verlenen, ervan 
uitgaande dat de Servische autoriteiten aan 
de voorwaarden zoals uiteengezet op de 
top van december 2011 hebben voldaan; 
dringt er bij de Servische autoriteiten op 
aan deze periode te gebruiken om actief 
een dialoog met Pristina aan te gaan om de 
bereikte akkoorden volledig uit te voeren 
en regelingen te treffen voor volledige 
deelname van Kosovo in de regionale 
samenwerking, met inbegrip van handel; is 
van mening dat de 
toetredingsonderhandelingen met Servië zo 
snel mogelijk moeten worden geopend -
mits voldaan is aan de hoogste prioriteit die 
de Commissie in haar advies heeft 
omschreven en het hervormingsproces 
wordt doorgezet - om zo te laten zien dat 
de EU zich blijft inzetten voor het 
toekomstig lidmaatschap van Servië van de 
EU; herinnert eraan dat verdere 
vooruitgang van Servië in het Europese 
integratieproces afhangt van de 
vorderingen die het boekt met de criteria 
van Kopenhagen, en in het bijzonder met 
de handhaving van de rechtsstaat, 
eerbiediging van de mensenrechten en 
verbetering van de werking van de 
markteconomie; is verheugd over de 
vooruitgang die de ratificatie van de 
stabilisatie- en associatieovereenkomst 
heeft geboekt, en roept de overige EU-
lidstaten op de ratificatieprocedure 
onverwijld af te sluiten;

1. is verheugd over de vooruitgang die 
door Servië is geboekt met het 
hervormingsproces; merkt op dat de Raad 
het besluit heeft uitgesteld over de 
aanbeveling van de Commissie Servië de 
status van kandidaat-lidstaat te verlenen; 
verzoekt de Europese Raad op zijn
volgende bijeenkomst in maart Servië de 
kandidaat-status te verlenen, ervan 
uitgaande dat de Servische autoriteiten aan 
de voorwaarden zoals uiteengezet op de 
top van december 2011 hebben voldaan; 
dringt er bij de Servische autoriteiten op 
aan deze periode te gebruiken om actief 
een dialoog met Pristina aan te gaan om de 
bereikte akkoorden volledig uit te voeren 
en regelingen te treffen voor volledige 
deelname van Kosovo in de regionale 
samenwerking, met inbegrip van handel; is 
van mening dat de 
toetredingsonderhandelingen met Servië zo 
snel mogelijk moeten worden geopend -
mits voldaan is aan de hoogste prioriteit die 
de Commissie in haar advies heeft 
omschreven en het hervormingsproces 
wordt doorgezet - om zo te laten zien dat 
de EU zich blijft inzetten voor het 
toekomstig lidmaatschap van Servië van de 
EU; herinnert eraan dat verdere 
vooruitgang van Servië in het Europese 
integratieproces afhangt van de 
vorderingen die het boekt met de criteria 
van Kopenhagen, en in het bijzonder met 
de handhaving van de rechtsstaat, 
eerbiediging van de mensenrechten, 
onderhouden van goede 
nabuurschapsbetrekkingen en verbetering 
van de werking van de markteconomie; is 
verheugd over de vooruitgang die de 
ratificatie van de stabilisatie- en 
associatieovereenkomst heeft geboekt, en 
roept de overige EU-lidstaten op de 
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ratificatieprocedure onverwijld af te 
sluiten;

Or. en

Amendement 22
László Tőkés

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de vooruitgang die 
door Servië is geboekt met het 
hervormingsproces; merkt op dat de Raad 
het besluit heeft uitgesteld over de 
aanbeveling van de Commissie Servië de 
status van kandidaat-lidstaat te verlenen; 
verzoekt de Europese Raad op haar
volgende bijeenkomst in maart Servië de 
kandidaat-status te verlenen, ervan 
uitgaande dat de Servische autoriteiten aan 
de voorwaarden zoals uiteengezet op de 
top van december 2011 hebben voldaan; 
dringt er bij de Servische autoriteiten op 
aan deze periode te gebruiken om actief 
een dialoog met Pristina aan te gaan om de 
bereikte akkoorden volledig uit te voeren
en regelingen te treffen voor volledige 
deelname van Kosovo in de regionale 
samenwerking, met inbegrip van handel; is 
van mening dat de 
toetredingsonderhandelingen met Servië zo 
snel mogelijk moeten worden geopend -
mits voldaan is aan de hoogste prioriteit die 
de Commissie in haar advies heeft 
omschreven en het hervormingsproces 
wordt doorgezet - om zo te laten zien dat 
de EU zich blijft inzetten voor het 
toekomstig lidmaatschap van Servië van de 
EU; herinnert eraan dat verdere 
vooruitgang van Servië in het Europese 
integratieproces afhangt van de 
vorderingen die het boekt met de criteria 
van Kopenhagen, en in het bijzonder met 

1. is verheugd over de vooruitgang die 
door Servië is geboekt met het 
hervormingsproces; merkt op dat de Raad 
het besluit heeft uitgesteld over de 
aanbeveling van de Commissie Servië de 
status van kandidaat-lidstaat te verlenen; 
verzoekt de Europese Raad op zijn
volgende bijeenkomst in maart Servië de 
kandidaat-status te verlenen, ervan 
uitgaande dat de Servische autoriteiten aan 
de voorwaarden zoals uiteengezet op de 
top van december 2011 hebben voldaan; 
dringt er bij de Servische autoriteiten op 
aan deze periode te gebruiken om actief 
een dialoog met Pristina aan te gaan om de 
bereikte akkoorden volledig uit te voeren 
en regelingen te treffen voor volledige 
deelname van Kosovo in de regionale 
samenwerking, met inbegrip van handel; is 
van mening dat de 
toetredingsonderhandelingen met Servië zo 
snel mogelijk moeten worden geopend -
mits voldaan is aan de hoogste prioriteit die 
de Commissie in haar advies heeft 
omschreven en het hervormingsproces 
wordt doorgezet - om zo te laten zien dat 
de EU zich blijft inzetten voor het 
toekomstig lidmaatschap van Servië van de 
EU; herinnert eraan dat verdere 
vooruitgang van Servië in het Europese 
integratieproces afhangt van de 
vorderingen die het boekt met de criteria 
van Kopenhagen, en in het bijzonder met 



AM\890151NL.doc 23/138 PE480.653v01-00

NL

de handhaving van de rechtsstaat, 
eerbiediging van de mensenrechten en 
verbetering van de werking van de 
markteconomie; is verheugd over de 
vooruitgang die de ratificatie van de 
stabilisatie- en associatieovereenkomst 
heeft geboekt, en roept de overige EU-
lidstaten op de ratificatieprocedure 
onverwijld af te sluiten;

de handhaving van de rechtsstaat, 
eerbiediging van de mensenrechten, 
bescherming van minderheden en
verbetering van de werking van de 
markteconomie; is verheugd over de 
vooruitgang die de ratificatie van de 
stabilisatie- en associatieovereenkomst 
heeft geboekt, en roept de overige EU-
lidstaten op de ratificatieprocedure 
onverwijld af te sluiten;

Or. en

Amendement 23
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van mening dat, zodra er 
aanzienlijke vooruitgang is geboekt ten 
aanzien van de hoogste prioriteit die de 
Commissie in haar advies heeft 
vastgesteld en mits het hervormingsproces 
wordt voortgezet, er zo snel mogelijk 
toetredingsonderhandelingen met Servië 
moeten worden geopend om zo te laten 
zien dat de EU zich blijft inzetten voor het 
EU-perspectief van Servië; herinnert 
eraan dat bilaterale kwesties geen 
obstakel mogen vormen voor verdere 
vooruitgang in het toetredingsproces en 
dat verdere vooruitgang van Servië in het 
Europese integratieproces afhangt van de 
vorderingen die het boekt met de criteria 
van Kopenhagen, en in het bijzonder met 
de handhaving van de rechtsstaat, 
eerbiediging van de mensenrechten en 
verbetering van de werking van de 
markteconomie;

Or. en
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Amendement 24
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. is verheugd over de vooruitgang die 
er geboekt is in de ratificatie van de 
stabilisatie- en associatieovereenkomst, en 
roept de overige EU-lidstaten op de 
ratificatieprocedure onverwijld af te 
sluiten;

Or. en

Amendement 25
Takis Hadjigeorgiou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt het belang van de dialoog
met Pristina, die plaatsvindt sinds het 
akkoord tussen Belgrado en Pristina op 
de Algemene Vergadering van de VN in 
september 2010 en die door de EU wordt 
gefaciliteerd; benadrukt dat alle 
akkoorden in overeenstemming moeten 
zijn met VN-resolutie 1244/99 en de 
internationale wetgeving;

Or. en

Amendement 26
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. stelt met tevredenheid vast dat de 
IPA-bijstand in Servië goed functioneert; 
spoort zowel de regering als de EU aan de 
administratieve procedures voor de IPA-
financiering te vereenvoudigen, teneinde 
IPA-middelen beter toegankelijk te maken 
voor kleinschaliger en niet-
gecentraliseerde begunstigden; benadrukt 
dat bij de komende herziening van het 
financieel kader van de EU een adequaat 
niveau van pre-toetredingssteun moet 
worden gehandhaafd;

Or. en

Amendement 27
Pervenche Berès

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verzoekt de Servische autoriteiten 
een institutioneel en wettelijk kader te 
ontwikkelen om de levering van diensten 
en de betaling van uitkeringen beter te 
coördineren, om deze te laten aansluiten 
bij de plaatselijke behoeften,
gebruikmakend van het potentieel van de 
feitelijke begunstigden bij de opstelling, 
monitoring en evaluatie van het systeem 
en de resultaten, in nauwe samenwerking 
met de plaatselijke autoriteiten die belast 
zijn met de levering van sociale diensten.

Or. en

Amendement 28
Pervenche Berès
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. verzoekt de Servische autoriteiten de 
capaciteit van de plaatselijke gemeenten te 
versterken om op basis van een 
planmatige benadering te voorzien in de 
behoeften van zorgbehoevenden, met het 
oog op een juiste balans tussen op de 
gemeenschap gebaseerde en institutionele 
vormen van zorg;

Or. en

Amendement 29
Pervenche Berès

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. verzoekt Servië en de Commissie 
erop toe te zien dat de structurele 
hervormingen en de liberalisering die in 
het kader van het streven naar EU-
lidmaatschap worden doorgevoerd niet 
leiden tot slechtere 
arbeidsomstandigheden, arbeids- en 
vakbondsrechten;

Or. en

Amendement 30
Pervenche Berès

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quinquies. dringt er bij de autoriteiten 
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van Servië op aan wetgeving goed te 
keuren om ervoor te zorgen dat de 
bijdragen voor pensioenen en sociale 
zekerheid automatisch worden 
afgedragen, met duidelijke sancties voor 
werkgevers die wettelijke bepalingen 
overtreden;

Or. en

Amendement 31
Pervenche Berès

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 sexies. is verheugd over de Servische 
nationale strategie ter verbetering van de 
status van Roma en het bijbehorende 
actieplan dat in 2009 is goedgekeurd; 
moedigt de Servische autoriteiten aan de 
strategie en het actieplan uit te voeren;

Or. en

Amendement 32
Pervenche Berès

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 septies. is verheugd over de Servische 
antidiscriminatiewetwetgeving die in 2009 
is goedgekeurd; stelt echter voor de 
wetgeving uit te voeren overeenkomstig 
het EU-acquis, met name ten aanzien van 
de definitie van indirecte discriminatie;

Or. en
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Amendement 33
Pervenche Berès

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 octies. dringt er bij Servië op aan de 
IAO-verdragen te ratificeren en 
implementeren om waardig werk en 
sociale zekerheid voor alle werknemers te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 34
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. feliciteert het land met de uitlevering 
aan justitie van de twee resterende 
voortvluchtigen die gezocht werden door 
het Joegoslavië-tribunaal, Ratko Mladić en 
Goran Hadžić; onderstreept dat hun 
aanhouding niet alleen een voorwaarde was 
voor verdere toenadering van Servië tot de 
EU, maar vooral een stap voorwaarts wat 
betreft gerechtigheid voor de slachtoffers 
van de conflicten van de jaren '90 in het 
voormalige Joegoslavië en de verzoening 
in de regio; dringt aan op een grondig 
onderzoek en gerechtelijke vervolging van 
personen die betrokken zijn in 
ondersteunende netwerken, die de 
vluchtelingen hebben geholpen zich zo 
lang te verbergen, met name in de militaire 
en civiele veiligheidsdiensten;

2. is verheugd over de medewerking van 
Servië aan de uitlevering aan justitie van 
de twee resterende voortvluchtigen die 
gezocht werden door het Joegoslavië-
tribunaal, Ratko Mladić en Goran Hadžić; 
onderstreept dat hun aanhouding niet alleen 
een voorwaarde was voor verdere 
toenadering van Servië tot de EU, maar 
vooral een stap voorwaarts wat betreft 
gerechtigheid voor de slachtoffers van de 
conflicten van de jaren '90 in het 
voormalige Joegoslavië en de verzoening 
in de regio; dringt aan op een grondig 
onderzoek en gerechtelijke vervolging van 
personen die betrokken zijn in 
ondersteunende netwerken, die de 
vluchtelingen hebben geholpen zich zo 
lang te verbergen, met name in de militaire 
en civiele veiligheidsdiensten;
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Or. en

Amendement 35
Marietta Giannakou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. feliciteert het land met de uitlevering aan 
justitie van de twee resterende 
voortvluchtigen die gezocht werden door 
het Joegoslavië-tribunaal, Ratko Mladić en 
Goran Hadžić; onderstreept dat hun 
aanhouding niet alleen een voorwaarde was 
voor verdere toenadering van Servië tot de 
EU, maar vooral een stap voorwaarts wat 
betreft gerechtigheid voor de slachtoffers 
van de conflicten van de jaren '90 in het 
voormalige Joegoslavië en de verzoening 
in de regio; dringt aan op een grondig 
onderzoek en gerechtelijke vervolging van 
personen die betrokken zijn in 
ondersteunende netwerken, die de 
vluchtelingen hebben geholpen zich zo 
lang te verbergen, met name in de militaire 
en civiele veiligheidsdiensten;

2. feliciteert het land met het feit dat het 
tot volle tevredenheid medewerking heeft 
verleend aan het Joegoslavië-tribunaal 
door de uitlevering aan justitie van de twee 
resterende voortvluchtigen die gezocht 
werden door het Joegoslavië-tribunaal, 
Ratko Mladić en Goran Hadžić; 
onderstreept dat hun aanhouding niet alleen 
een voorwaarde was voor verdere 
toenadering van Servië tot de EU, maar 
vooral een stap voorwaarts wat betreft 
gerechtigheid voor de slachtoffers van de 
conflicten van de jaren '90 in het 
voormalige Joegoslavië en de verzoening 
in de regio; dringt aan op een grondig 
onderzoek en gerechtelijke vervolging van 
personen die betrokken zijn in 
ondersteunende netwerken, die de 
vluchtelingen hebben geholpen zich zo 
lang te verbergen, met name in de militaire 
en civiele veiligheidsdiensten;

Or. en

Amendement 36
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. feliciteert het land met de uitlevering aan 
justitie van de twee resterende 

2. feliciteert het land met de uitlevering aan 
justitie van de twee resterende 
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voortvluchtigen die gezocht werden door 
het Joegoslavië-tribunaal, Ratko Mladić en 
Goran Hadžić; onderstreept dat hun 
aanhouding niet alleen een voorwaarde was 
voor verdere toenadering van Servië tot de 
EU, maar vooral een stap voorwaarts wat 
betreft gerechtigheid voor de slachtoffers 
van de conflicten van de jaren '90 in het 
voormalige Joegoslavië en de verzoening 
in de regio; dringt aan op een grondig 
onderzoek en gerechtelijke vervolging van 
personen die betrokken zijn in 
ondersteunende netwerken, die de 
vluchtelingen hebben geholpen zich zo 
lang te verbergen, met name in de militaire 
en civiele veiligheidsdiensten;

voortvluchtigen die gezocht werden door 
het Joegoslavië-tribunaal, Ratko Mladić en 
Goran Hadžić, zodat het tot volle 
tevredenheid medewerking heeft verleend 
aan het Joegoslavië-tribunaal; 
onderstreept dat hun aanhouding niet alleen 
een voorwaarde was voor verdere 
toenadering van Servië tot de EU, maar 
vooral een stap voorwaarts wat betreft 
gerechtigheid voor de slachtoffers van de 
conflicten van de jaren '90 in het 
voormalige Joegoslavië en de verzoening 
in de regio; dringt aan op een grondig 
onderzoek en gerechtelijke vervolging van 
personen die betrokken zijn in 
ondersteunende netwerken, die de 
vluchtelingen hebben geholpen zich zo 
lang te verbergen, met name in de militaire 
en civiele veiligheidsdiensten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. feliciteert het land met de uitlevering aan 
justitie van de twee resterende 
voortvluchtigen die gezocht werden door 
het Joegoslavië-tribunaal, Ratko Mladić en 
Goran Hadžić; onderstreept dat hun 
aanhouding niet alleen een voorwaarde was 
voor verdere toenadering van Servië tot de 
EU, maar vooral een stap voorwaarts wat 
betreft gerechtigheid voor de slachtoffers 
van de conflicten van de jaren '90 in het 
voormalige Joegoslavië en de verzoening 
in de regio; dringt aan op een grondig 
onderzoek en gerechtelijke vervolging van 
personen die betrokken zijn in 
ondersteunende netwerken, die de 
vluchtelingen hebben geholpen zich zo 

2. feliciteert het land met de uitlevering aan 
justitie van de twee resterende 
voortvluchtigen die gezocht werden door 
het Joegoslavië-tribunaal, Ratko Mladić en 
Goran Hadžić, zodat het tot volle 
tevredenheid medewerking heeft verleend 
aan het Joegoslavië-tribunaal; 
onderstreept dat hun aanhouding niet alleen 
een voorwaarde was voor verdere 
toenadering van Servië tot de EU, maar 
vooral een stap voorwaarts wat betreft 
gerechtigheid voor de slachtoffers van de 
conflicten van de jaren '90 in het 
voormalige Joegoslavië en de verzoening 
in de regio; dringt aan op een grondig 
onderzoek en gerechtelijke vervolging van 
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lang te verbergen, met name in de militaire 
en civiele veiligheidsdiensten;

personen die betrokken zijn in 
ondersteunende netwerken, die de 
vluchtelingen hebben geholpen zich zo 
lang te verbergen, met name in de militaire 
en civiele veiligheidsdiensten;

Or. en

Amendement 38
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. feliciteert het land met de uitlevering aan 
justitie van de twee resterende 
voortvluchtigen die gezocht werden door 
het Joegoslavië-tribunaal, Ratko Mladić en 
Goran Hadžić; onderstreept dat hun 
aanhouding niet alleen een voorwaarde was 
voor verdere toenadering van Servië tot de 
EU, maar vooral een stap voorwaarts wat 
betreft gerechtigheid voor de slachtoffers 
van de conflicten van de jaren '90 in het 
voormalige Joegoslavië en de verzoening 
in de regio; dringt aan op een grondig 
onderzoek en gerechtelijke vervolging van 
personen die betrokken zijn in 
ondersteunende netwerken, die de 
vluchtelingen hebben geholpen zich zo 
lang te verbergen, met name in de militaire 
en civiele veiligheidsdiensten;

2. feliciteert het land met de uitlevering aan 
justitie van de twee resterende 
voortvluchtigen die gezocht werden door 
het Joegoslavië-tribunaal, Ratko Mladić en 
Goran Hadžić; onderstreept dat hun 
aanhouding niet alleen een voorwaarde was 
voor verdere toenadering van Servië tot de 
EU, maar vooral een stap voorwaarts wat 
betreft gerechtigheid voor de slachtoffers 
van de conflicten van de jaren '90 in het 
voormalige Joegoslavië en de verzoening 
in de regio; dringt aan op voorzetting van 
de medewerking aan het Joegoslavië-
tribunaal en een grondig onderzoek en 
gerechtelijke vervolging van personen die 
betrokken zijn in ondersteunende 
netwerken, die de vluchtelingen hebben 
geholpen zich zo lang te verbergen, met 
name in de militaire en civiele 
veiligheidsdiensten;

Or. en

Amendement 39
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. feliciteert het land met de uitlevering aan 
justitie van de twee resterende 
voortvluchtigen die gezocht werden door 
het Joegoslavië-tribunaal, Ratko Mladić en 
Goran Hadžić; onderstreept dat hun 
aanhouding niet alleen een voorwaarde was 
voor verdere toenadering van Servië tot de 
EU, maar vooral een stap voorwaarts wat 
betreft gerechtigheid voor de slachtoffers 
van de conflicten van de jaren '90 in het 
voormalige Joegoslavië en de verzoening 
in de regio; dringt aan op een grondig 
onderzoek en gerechtelijke vervolging van 
personen die betrokken zijn in 
ondersteunende netwerken, die de 
vluchtelingen hebben geholpen zich zo 
lang te verbergen, met name in de militaire 
en civiele veiligheidsdiensten;

2. feliciteert het land met de uitlevering aan 
justitie van de twee resterende 
voortvluchtigen die gezocht werden door 
het Joegoslavië-tribunaal, Ratko Mladić en 
Goran Hadžić; onderstreept dat hun 
aanhouding niet alleen een voorwaarde was 
voor verdere toenadering van Servië tot de 
EU, maar vooral een stap voorwaarts wat 
betreft gerechtigheid voor de slachtoffers 
van de conflicten van de jaren '90 in het 
voormalige Joegoslavië en de verzoening 
in de regio; dringt aan op een grondig 
onderzoek en gerechtelijke vervolging van 
personen die betrokken zijn in 
ondersteunende netwerken, die de 
vluchtelingen hebben geholpen zich zo 
lang te verbergen, met name in de militaire 
en civiele veiligheidsdiensten; dringt er bij 
de Servische regering op aan zich blijvend 
in te zetten voor medewerking aan het 
Joegoslavië-tribunaal;

Or. en

Amendement 40
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is verheugd over de positieve 
standpuntswijziging van enkele lidstaten 
tijdens de Raad Buitenlandse Zaken van 
23 december 2011 om Servië de 
kandidaat-status te verlenen op de 
volgende bijeenkomst van de Europese 
Raad in maart;

Or. en
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Amendement 41
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is ernstig bezorgd over de 
ontwikkelingen in het noorden van Kosovo 
in de tweede helft van 2011, en in het 
bijzonder over het geweld als gevolg van 
de incidenten van juli; herhaalt dat alleen 
een oplossing die via onderhandeling tot 
stand komt in het kader van een dialoog 
met Pristina de spanningen in de regio 
blijvend kan oplossen; verwelkomt in dit 
verband de bereikte overeenkomsten, en 
dringt er bij de Servische regering op aan 
deze volledig en onverwijld uit te voeren; 
is verheugd over de regelmatige 
goederenstroom die door de aanvaarding 
van de douanestempels mogelijk is 
gemaakt, de levering van de eerste 10.000 
afschriften van geboorteaktes van de 
Servische autoriteiten aan EULEX en de 
start die is gemaakt met de uitvoering van 
de overeenkomst inzake vrij verkeer van 
op 26 december 2011, als de eerste stappen 
in de uitvoering van overeenkomsten; is 
verheugd over de verklaringen van 
president Tadić over de noodzaak om de 
barricades te ontmantelen en daarna 
gedeeltelijk te verwijderen; herinnert eraan 
dat het vrije verkeer van personen, 
goederen, ideeën en kapitaal een 
fundamentele waarde is in de EU en dringt 
er bij de Servische autoriteiten op aan 
ervoor te zorgen dat de resterende 
barricades voorgoed worden verwijderd, 
zodat er vrije toegang is tot de 
grensovergangen; dringt er bij de 
Servische autoriteiten op aan de 
samenwerking van EULEX met de 
Serviërs in Kosovo te vergemakkelijken, 
zodat EULEX en KFOR volledig hun 
mandaat kunnen uitvoeren;

3. is ernstig bezorgd over de 
ontwikkelingen in het noorden van Kosovo 
in de tweede helft van 2011, en in het 
bijzonder over het geweld als gevolg van 
de incidenten van juli en de daarop 
volgende aanvallen op de internationale 
troepenmacht van KFOR; veroordeelt 
dergelijke daden en herhaalt dat alleen een 
oplossing die via onderhandeling tot stand 
komt in het kader van een dialoog 
Belgrado-Pristina de spanningen in de 
regio blijvend kan oplossen; verwelkomt in 
dit verband de overeenkomsten die tot 
dusver zijn bereikt; stelt met tevredenheid 
vast dat de Servische regering zich 
opnieuw op constructieve wijze heeft 
ingezet voor deze dialoog, zoals blijkt uit 
de totstandkoming van het IBM en uit het 
feit dat er al overeenstemming is bereikt 
over het beginsel dat Kosovo deelneemt 
aan regionale fora; benadrukt het belang 
van volledige en tijdige uitvoering van de 
overeenkomsten die door EU-bemiddeling 
tot stand zijn gekomen en is verheugd over 
de regelmatige goederenstroom die door de 
aanvaarding van de douanestempels 
mogelijk is gemaakt, de levering van de 
eerste 10.000 afschriften van geboorteaktes 
van de Servische autoriteiten aan EULEX 
en de start die is gemaakt met de uitvoering 
van de overeenkomst inzake vrij verkeer 
van op 26 december 2011, als positieve 
stappen in deze richting; is verheugd over 
de verklaringen van president Tadić over 
de noodzaak om de barricades te 
ontmantelen en daarna gedeeltelijk te 
verwijderen, alsmede zijn vierpuntenplan 
voor een duurzame oplossing van de 
kwestie-Kosovo; herinnert eraan dat het 
vrije verkeer van personen, goederen, 
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ideeën en kapitaal een fundamentele 
waarde is in de EU en dringt er bij de 
Servische autoriteiten op aan zich ervoor te 
blijven inzetten dat de resterende 
barricades voorgoed worden verwijderd, 
zodat er vrije toegang is tot de 
grensovergangen en tegelijkertijd de 
samenwerking van EULEX met de 
Serviërs in Kosovo te vergemakkelijken, 
zodat EULEX en KFOR volledig hun 
mandaat kunnen uitvoeren

Or. en

Amendement 42
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is ernstig bezorgd over de 
ontwikkelingen in het noorden van Kosovo 
in de tweede helft van 2011, en in het 
bijzonder over het geweld als gevolg van 
de incidenten van juli; herhaalt dat alleen 
een oplossing die via onderhandeling tot 
stand komt in het kader van een dialoog 
met Pristina de spanningen in de regio 
blijvend kan oplossen; verwelkomt in dit 
verband de bereikte overeenkomsten, en 
dringt er bij de Servische regering op aan 
deze volledig en onverwijld uit te voeren; 
is verheugd over de regelmatige 
goederenstroom die door de aanvaarding 
van de douanestempels mogelijk is 
gemaakt, de levering van de eerste 10.000 
afschriften van geboorteaktes van de 
Servische autoriteiten aan EULEX en de 
start die is gemaakt met de uitvoering van 
de overeenkomst inzake vrij verkeer van 
op 26 december 2011, als de eerste stappen 
in de uitvoering van overeenkomsten; is 
verheugd over de verklaringen van 

3. is ernstig bezorgd over de 
ontwikkelingen in het noorden van Kosovo 
in de tweede helft van 2011, en in het 
bijzonder over het geweld als gevolg van 
de incidenten van juli; herhaalt dat alleen 
een oplossing die via onderhandeling tot 
stand komt in het kader van een dialoog 
met Pristina, die de status van Kosovo als 
een onafhankelijke staat onverlet laat en 
niet ter discussie stelt, de spanningen in de 
regio blijvend kan oplossen; verwelkomt in 
dit verband de bereikte overeenkomsten, en 
dringt er bij de Servische regering op aan 
deze volledig en onverwijld uit te voeren; 
is verheugd over de regelmatige 
goederenstroom die door de aanvaarding 
van de douanestempels mogelijk is 
gemaakt, de levering van de eerste 10.000 
afschriften van geboorteaktes van de 
Servische autoriteiten aan EULEX en de 
start die is gemaakt met de uitvoering van 
de overeenkomst inzake vrij verkeer van 
op 26 december 2011, als de eerste stappen 
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president Tadić over de noodzaak om de 
barricades te ontmantelen en daarna 
gedeeltelijk te verwijderen; herinnert eraan 
dat het vrije verkeer van personen, 
goederen, ideeën en kapitaal een 
fundamentele waarde is in de EU en dringt 
er bij de Servische autoriteiten op aan 
ervoor te zorgen dat de resterende 
barricades voorgoed worden verwijderd, 
zodat er vrije toegang is tot de 
grensovergangen; dringt er bij de Servische 
autoriteiten op aan de samenwerking van 
EULEX met de Serviërs in Kosovo te 
vergemakkelijken, zodat EULEX en KFOR 
volledig hun mandaat kunnen uitvoeren;

in de uitvoering van overeenkomsten; is 
verheugd over de verklaringen van 
president Tadić over de noodzaak om de 
barricades te ontmantelen en daarna 
gedeeltelijk te verwijderen; herinnert eraan 
dat het vrije verkeer van personen, 
goederen, ideeën en kapitaal een 
fundamentele waarde is in de EU en dringt 
er bij de Servische autoriteiten op aan 
ervoor te zorgen dat de resterende 
barricades voorgoed worden verwijderd, 
zodat er vrije toegang is tot en vrije 
passage van de grensovergangen; dringt er 
bij de Servische autoriteiten op aan de 
samenwerking van EULEX met de 
Serviërs in Kosovo te vergemakkelijken, 
zodat EULEX en KFOR volledig hun 
mandaat kunnen uitvoeren, en herinnert de 
Servische regering aan haar verplichting 
om alles te doen wat in haar vermogen 
ligt om gewelddadige aanvallen op 
Europese veiligheidstroepen in de regio te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 43
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is ernstig bezorgd over de 
ontwikkelingen in het noorden van Kosovo 
in de tweede helft van 2011, en in het 
bijzonder over het geweld als gevolg van 
de incidenten van juli; herhaalt dat alleen 
een oplossing die via onderhandeling tot
stand komt in het kader van een dialoog 
met Pristina de spanningen in de regio 
blijvend kan oplossen; verwelkomt in dit 
verband de bereikte overeenkomsten, en 
dringt er bij de Servische regering op aan 
deze volledig en onverwijld uit te voeren; 

3. is ernstig bezorgd over de 
ontwikkelingen in het noorden van Kosovo 
in de tweede helft van 2011, en in het 
bijzonder over het geweld als gevolg van 
de incidenten van juli; herhaalt dat alleen 
aanhoudende politieke inspanningen en
een oplossing die via onderhandeling tot 
stand komt in het kader van een dialoog 
met Pristina de spanningen in de regio 
blijvend kunnen oplossen; verwelkomt in 
dit verband de bereikte overeenkomsten, en 
dringt er bij de Servische regering op aan 
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is verheugd over de regelmatige 
goederenstroom die door de aanvaarding 
van de douanestempels mogelijk is 
gemaakt, de levering van de eerste 10.000 
afschriften van geboorteaktes van de 
Servische autoriteiten aan EULEX en de 
start die is gemaakt met de uitvoering van 
de overeenkomst inzake vrij verkeer van 
op 26 december 2011, als de eerste stappen 
in de uitvoering van overeenkomsten; is 
verheugd over de verklaringen van 
president Tadić over de noodzaak om de 
barricades te ontmantelen en daarna 
gedeeltelijk te verwijderen; herinnert eraan 
dat het vrije verkeer van personen, 
goederen, ideeën en kapitaal een 
fundamentele waarde is in de EU en dringt 
er bij de Servische autoriteiten op aan 
ervoor te zorgen dat de resterende 
barricades voorgoed worden verwijderd, 
zodat er vrije toegang is tot de 
grensovergangen; dringt er bij de Servische 
autoriteiten op aan de samenwerking van 
EULEX met de Serviërs in Kosovo te 
vergemakkelijken, zodat EULEX en KFOR 
volledig hun mandaat kunnen uitvoeren;

deze volledig en onverwijld uit te voeren; 
is verheugd over de regelmatige 
goederenstroom die door de aanvaarding 
van de douanestempels mogelijk is 
gemaakt, de levering van de eerste 10.000 
afschriften van geboorteaktes van de 
Servische autoriteiten aan EULEX en de 
start die is gemaakt met de uitvoering van 
de overeenkomst inzake vrij verkeer van 
op 26 december 2011, als de eerste stappen 
in de uitvoering van overeenkomsten; is 
verheugd over de verklaringen van 
president Tadić over de noodzaak om de 
barricades te ontmantelen en daarna 
gedeeltelijk te verwijderen; herinnert eraan 
dat het vrije verkeer van personen, 
goederen, ideeën en kapitaal een 
fundamentele waarde is in de EU en dringt 
er bij de Servische autoriteiten op aan te 
steunen en te faciliteren dat de resterende 
barricades voorgoed worden verwijderd, 
zodat er vrije toegang is tot de 
grensovergangen; dringt er bij de Servische 
autoriteiten op aan de samenwerking van 
EULEX met de Serviërs in Kosovo te 
vergemakkelijken, zodat EULEX en KFOR 
volledig hun mandaat kunnen uitvoeren;

Or. en

Amendement 44
Kristian Vigenin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is ernstig bezorgd over de 
ontwikkelingen in het noorden van Kosovo 
in de tweede helft van 2011, en in het 
bijzonder over het geweld als gevolg van 
de incidenten van juli; herhaalt dat alleen 
een oplossing die via onderhandeling tot 
stand komt in het kader van een dialoog 
met Pristina de spanningen in de regio 

3. is ernstig bezorgd over de 
ontwikkelingen in het noorden van Kosovo 
in de tweede helft van 2011, en in het 
bijzonder over het geweld als gevolg van 
de incidenten van juli; herhaalt dat alleen 
een pragmatische en duurzame oplossing 
die via onderhandeling tot stand komt in 
het kader van een dialoog met Pristina de 
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blijvend kan oplossen; verwelkomt in dit 
verband de bereikte overeenkomsten, en 
dringt er bij de Servische regering op aan 
deze volledig en onverwijld uit te voeren; 
is verheugd over de regelmatige 
goederenstroom die door de aanvaarding 
van de douanestempels mogelijk is 
gemaakt, de levering van de eerste 10.000 
afschriften van geboorteaktes van de 
Servische autoriteiten aan EULEX en de 
start die is gemaakt met de uitvoering van 
de overeenkomst inzake vrij verkeer van 
op 26 december 2011, als de eerste stappen 
in de uitvoering van overeenkomsten; is 
verheugd over de verklaringen van 
president Tadić over de noodzaak om de 
barricades te ontmantelen en daarna 
gedeeltelijk te verwijderen; herinnert eraan 
dat het vrije verkeer van personen, 
goederen, ideeën en kapitaal een 
fundamentele waarde is in de EU en dringt 
er bij de Servische autoriteiten op aan 
ervoor te zorgen dat de resterende 
barricades voorgoed worden verwijderd, 
zodat er vrije toegang is tot de 
grensovergangen; dringt er bij de Servische 
autoriteiten op aan de samenwerking van 
EULEX met de Serviërs in Kosovo te 
vergemakkelijken, zodat EULEX en KFOR 
volledig hun mandaat kunnen uitvoeren;

spanningen in de regio blijvend kan 
oplossen; verwelkomt in dit verband de 
bereikte overeenkomsten, en dringt er bij 
de Servische regering op aan deze volledig 
en onverwijld uit te voeren; is verheugd 
over de regelmatige goederenstroom die 
door de aanvaarding van de 
douanestempels mogelijk is gemaakt, de 
levering van de eerste 10.000 afschriften 
van geboorteaktes van de Servische 
autoriteiten aan EULEX en de start die is 
gemaakt met de uitvoering van de 
overeenkomst inzake vrij verkeer van op 
26 december 2011, als de eerste stappen in 
de uitvoering van overeenkomsten; is 
verheugd over de verklaringen van 
president Tadić over de noodzaak om de 
barricades te ontmantelen en daarna 
gedeeltelijk te verwijderen; herinnert eraan 
dat het vrije verkeer van personen, 
goederen, ideeën, diensten en kapitaal een 
fundamentele waarde is in de EU en dringt 
er bij de Servische autoriteiten op aan 
ervoor te zorgen dat de resterende 
barricades voorgoed worden verwijderd, 
zodat er vrije toegang is tot de 
grensovergangen; dringt er bij de Servische 
autoriteiten op aan de samenwerking van 
EULEX met de Serviërs in Kosovo te 
vergemakkelijken, zodat EULEX en KFOR 
volledig hun mandaat kunnen uitvoeren;

Or. en

Amendement 45
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is ernstig bezorgd over de 
ontwikkelingen in het noorden van Kosovo 
in de tweede helft van 2011, en in het 
bijzonder over het geweld als gevolg van 

3. is ernstig bezorgd over de 
ontwikkelingen in het noorden van Kosovo 
in de tweede helft van 2011, en in het 
bijzonder over het geweld als gevolg van 
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de incidenten van juli; herhaalt dat alleen 
een oplossing die via onderhandeling tot 
stand komt in het kader van een dialoog 
met Pristina de spanningen in de regio 
blijvend kan oplossen; verwelkomt in dit 
verband de bereikte overeenkomsten, en 
dringt er bij de Servische regering op aan 
deze volledig en onverwijld uit te voeren; 
is verheugd over de regelmatige 
goederenstroom die door de aanvaarding 
van de douanestempels mogelijk is 
gemaakt, de levering van de eerste 10.000 
afschriften van geboorteaktes van de 
Servische autoriteiten aan EULEX en de 
start die is gemaakt met de uitvoering van 
de overeenkomst inzake vrij verkeer van 
op 26 december 2011, als de eerste stappen 
in de uitvoering van overeenkomsten; is 
verheugd over de verklaringen van 
president Tadić over de noodzaak om de 
barricades te ontmantelen en daarna 
gedeeltelijk te verwijderen; herinnert eraan 
dat het vrije verkeer van personen, 
goederen, ideeën en kapitaal een 
fundamentele waarde is in de EU en dringt 
er bij de Servische autoriteiten op aan 
ervoor te zorgen dat de resterende 
barricades voorgoed worden verwijderd, 
zodat er vrije toegang is tot de 
grensovergangen; dringt er bij de Servische 
autoriteiten op aan de samenwerking van 
EULEX met de Serviërs in Kosovo te 
vergemakkelijken, zodat EULEX en KFOR 
volledig hun mandaat kunnen uitvoeren;

de incidenten van juli; herhaalt dat alleen 
een oplossing die via onderhandeling tot 
stand komt in het kader van een dialoog 
met Priština de spanningen in de regio 
blijvend kan oplossen en herhaalt het 
vitale belang van een stabiele 
meerderheid-minderheidsrelatie, op basis 
van wederzijds respect; verwelkomt in dit 
verband de bereikte overeenkomsten, en 
dringt er bij de Servische regering op aan 
deze volledig en onverwijld uit te voeren; 
is verheugd over de regelmatige 
goederenstroom die door de aanvaarding 
van de douanestempels mogelijk is 
gemaakt, de levering van de eerste 10.000 
afschriften van geboorteaktes van de 
Servische autoriteiten aan EULEX en de 
start die is gemaakt met de uitvoering van 
de overeenkomst inzake vrij verkeer van 
op 26 december 2011, als de eerste stappen 
in de uitvoering van overeenkomsten; is 
verheugd over de verklaringen van 
president Tadić over de noodzaak om de 
barricades te ontmantelen en daarna 
gedeeltelijk te verwijderen; herinnert eraan 
dat het vrije verkeer van personen, 
goederen, ideeën en kapitaal een 
fundamentele waarde is in de EU en 
verzoekt de Servische autoriteiten aan te 
moedigen dat de resterende barricades 
voorgoed worden verwijderd, zodat er vrije 
toegang is tot de grensovergangen; dringt 
er bij de Servische autoriteiten op aan de 
samenwerking van EULEX met de 
Serviërs in Kosovo te vergemakkelijken, 
zodat EULEX en KFOR volledig hun 
mandaat kunnen uitvoeren;

Or. en

Amendement 46
Marietta Giannakou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. is ernstig bezorgd over de 
ontwikkelingen in het noorden van Kosovo 
in de tweede helft van 2011, en in het 
bijzonder over het geweld als gevolg van 
de incidenten van juli; herhaalt dat alleen 
een oplossing die via onderhandeling tot 
stand komt in het kader van een dialoog 
met Pristina de spanningen in de regio 
blijvend kan oplossen; verwelkomt in dit 
verband de bereikte overeenkomsten, en 
dringt er bij de Servische regering op aan 
deze volledig en onverwijld uit te voeren; 
is verheugd over de regelmatige 
goederenstroom die door de aanvaarding 
van de douanestempels mogelijk is 
gemaakt, de levering van de eerste 10.000 
afschriften van geboorteaktes van de 
Servische autoriteiten aan EULEX en de 
start die is gemaakt met de uitvoering van 
de overeenkomst inzake vrij verkeer van 
op 26 december 2011, als de eerste stappen 
in de uitvoering van overeenkomsten; is 
verheugd over de verklaringen van 
president Tadić over de noodzaak om de 
barricades te ontmantelen en daarna 
gedeeltelijk te verwijderen; herinnert eraan 
dat het vrije verkeer van personen, 
goederen, ideeën en kapitaal een 
fundamentele waarde is in de EU en dringt 
er bij de Servische autoriteiten op aan
ervoor te zorgen dat de resterende 
barricades voorgoed worden verwijderd, 
zodat er vrije toegang is tot de 
grensovergangen; dringt er bij de Servische 
autoriteiten op aan de samenwerking van 
EULEX met de Serviërs in Kosovo te 
vergemakkelijken, zodat EULEX en KFOR 
volledig hun mandaat kunnen uitvoeren;

3. is ernstig bezorgd over de 
ontwikkelingen in het noorden van Kosovo 
in de tweede helft van 2011, en in het 
bijzonder over het geweld als gevolg van 
de incidenten van juli; herhaalt dat alleen 
een oplossing die via onderhandeling tot 
stand komt in het kader van een dialoog 
met Pristina de spanningen in de regio 
blijvend kan oplossen; verwelkomt in dit 
verband de bereikte overeenkomsten, en 
dringt er bij de Servische regering op aan 
vaart te zetten achter de uitvoering, te 
goeder trouw en onverwijld; is verheugd 
over de regelmatige goederenstroom die 
door de aanvaarding van de 
douanestempels mogelijk is gemaakt, de 
levering van de eerste 10.000 afschriften 
van geboorteaktes van de Servische 
autoriteiten aan EULEX en de start die is 
gemaakt met de uitvoering van de 
overeenkomst inzake vrij verkeer van op 
26 december 2011, als de eerste stappen in 
de uitvoering van overeenkomsten; is 
verheugd over de verklaringen van 
president Tadić over de noodzaak om de 
barricades te ontmantelen en daarna 
gedeeltelijk te verwijderen; herinnert eraan 
dat het vrije verkeer van personen, 
goederen, ideeën en kapitaal een 
fundamentele waarde is in de EU en dringt 
er bij de Servische autoriteiten op aan 
ervoor te zorgen dat de resterende 
barricades voorgoed worden verwijderd, 
zodat er vrije toegang is tot de 
grensovergangen; dringt er bij de Servische 
autoriteiten op aan de samenwerking van 
EULEX met de Serviërs in Kosovo te 
vergemakkelijken, zodat EULEX en KFOR 
volledig hun mandaat kunnen uitvoeren;

Or. en
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Amendement 47
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is ernstig bezorgd over de 
ontwikkelingen in het noorden van Kosovo 
in de tweede helft van 2011, en in het 
bijzonder over het geweld als gevolg van 
de incidenten van juli; herhaalt dat alleen 
een oplossing die via onderhandeling tot 
stand komt in het kader van een dialoog 
met Pristina de spanningen in de regio 
blijvend kan oplossen; verwelkomt in dit 
verband de bereikte overeenkomsten, en 
dringt er bij de Servische regering op aan 
deze volledig en onverwijld uit te voeren; 
is verheugd over de regelmatige 
goederenstroom die door de aanvaarding 
van de douanestempels mogelijk is 
gemaakt, de levering van de eerste 10.000 
afschriften van geboorteaktes van de 
Servische autoriteiten aan EULEX en de 
start die is gemaakt met de uitvoering van 
de overeenkomst inzake vrij verkeer van 
op 26 december 2011, als de eerste stappen 
in de uitvoering van overeenkomsten; is 
verheugd over de verklaringen van 
president Tadić over de noodzaak om de 
barricades te ontmantelen en daarna 
gedeeltelijk te verwijderen; herinnert eraan 
dat het vrije verkeer van personen, 
goederen, ideeën en kapitaal een 
fundamentele waarde is in de EU en dringt 
er bij de Servische autoriteiten op aan 
ervoor te zorgen dat de resterende 
barricades voorgoed worden verwijderd, 
zodat er vrije toegang is tot de 
grensovergangen; dringt er bij de Servische 
autoriteiten op aan de samenwerking van 
EULEX met de Serviërs in Kosovo te 
vergemakkelijken, zodat EULEX en KFOR 
volledig hun mandaat kunnen uitvoeren;

3. is ernstig bezorgd over de 
ontwikkelingen in het noorden van Kosovo 
in de tweede helft van 2011, en in het 
bijzonder over het geweld als gevolg van 
de incidenten van juli; herhaalt dat alleen 
een oplossing die via onderhandeling tot 
stand komt in het kader van een dialoog 
met Pristina de spanningen in de regio 
blijvend kan oplossen; verwelkomt in dit 
verband de bereikte overeenkomsten, en 
dringt er bij de Servische regering op aan 
deze volledig en onverwijld uit te voeren; 
benadrukt het belang van de deelname 
van Kosovo aan regionale fora voor de 
stabiliteit en de ontwikkeling van de regio;
is verheugd over de regelmatige 
goederenstroom die door de aanvaarding 
van de douanestempels mogelijk is 
gemaakt, de levering van de eerste 10.000 
afschriften van geboorteaktes van de 
Servische autoriteiten aan EULEX en de 
start die is gemaakt met de uitvoering van 
de overeenkomst inzake vrij verkeer van 
op 26 december 2011, als de eerste stappen 
in de uitvoering van overeenkomsten; is 
verheugd over de verklaringen van 
president Tadić over de noodzaak om de 
barricades te ontmantelen en daarna 
gedeeltelijk te verwijderen; dringt er bij de 
politieke leiders op aan zich constructief 
op te stellen om de uitvoering van de 
bereikte overeenkomsten niet in gevaar te 
brengen, alsmede de lopende 
onderhandelingen tussen Servië en 
Kosovo; herinnert eraan dat het vrije 
verkeer van personen, goederen, ideeën en 
kapitaal een fundamentele waarde is in de 
EU en dringt er bij de Servische 
autoriteiten op aan ervoor te zorgen dat de 
resterende barricades voorgoed worden 
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verwijderd, zodat er vrije toegang is tot de 
grensovergangen; dringt er bij de Servische 
autoriteiten op aan de samenwerking van 
EULEX met de Serviërs in Kosovo te 
vergemakkelijken, zodat EULEX en KFOR 
volledig hun mandaat kunnen uitvoeren;

Or. en

Amendement 48
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is ernstig bezorgd over de 
ontwikkelingen in het noorden van Kosovo 
in de tweede helft van 2011, en in het 
bijzonder over het geweld als gevolg van 
de incidenten van juli; herhaalt dat alleen 
een oplossing die via onderhandeling tot 
stand komt in het kader van een dialoog 
met Pristina de spanningen in de regio 
blijvend kan oplossen; verwelkomt in dit 
verband de bereikte overeenkomsten, en 
dringt er bij de Servische regering op aan 
deze volledig en onverwijld uit te voeren; 
is verheugd over de regelmatige 
goederenstroom die door de aanvaarding 
van de douanestempels mogelijk is 
gemaakt, de levering van de eerste 10.000
afschriften van geboorteaktes van de 
Servische autoriteiten aan EULEX en de 
start die is gemaakt met de uitvoering van 
de overeenkomst inzake vrij verkeer van 
op 26 december 2011, als de eerste stappen 
in de uitvoering van overeenkomsten; is 
verheugd over de verklaringen van 
president Tadić over de noodzaak om de 
barricades te ontmantelen en daarna 
gedeeltelijk te verwijderen; herinnert eraan 
dat het vrije verkeer van personen, 
goederen, ideeën en kapitaal een 
fundamentele waarde is in de EU en dringt 

3. is ernstig bezorgd over de 
ontwikkelingen in het noorden van Kosovo 
in de tweede helft van 2011, en in het 
bijzonder over het geweld als gevolg van 
de incidenten van juli; herhaalt dat alleen 
een oplossing die via onderhandeling tot 
stand komt in het kader van een dialoog 
met Pristina de spanningen in de regio 
blijvend kan oplossen; verwelkomt in dit 
verband de bereikte overeenkomsten, en 
dringt er bij de Servische regering op aan 
deze volledig en onverwijld uit te voeren; 
is verheugd over de regelmatige 
goederenstroom die door de aanvaarding 
van de douanestempels mogelijk is 
gemaakt, de levering van enkele van de
eerste 10.000-15.000 uittreksels van de 
burgerlijke stand die door de Servische 
autoriteiten uit Kosovo waren 
meegenomen aan EULEX en de start die is 
gemaakt met de uitvoering van de 
overeenkomst inzake vrij verkeer van op 
26 december 2011, als de eerste stappen in 
de uitvoering van overeenkomsten; is 
verheugd over de verklaringen van 
president Tadić over de noodzaak om de 
barricades te ontmantelen en daarna 
gedeeltelijk te verwijderen; herinnert eraan 
dat het vrije verkeer van personen, 
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er bij de Servische autoriteiten op aan 
ervoor te zorgen dat de resterende 
barricades voorgoed worden verwijderd, 
zodat er vrije toegang is tot de 
grensovergangen; dringt er bij de Servische 
autoriteiten op aan de samenwerking van 
EULEX met de Serviërs in Kosovo te 
vergemakkelijken, zodat EULEX en KFOR 
volledig hun mandaat kunnen uitvoeren;

goederen, ideeën en kapitaal een 
fundamentele waarde is in de EU en dringt 
er bij de Servische autoriteiten op aan
ervoor te zorgen dat de resterende 
barricades voorgoed worden verwijderd, 
zodat er vrije toegang is tot de 
grensovergangen; dringt er bij de Servische 
autoriteiten op aan de samenwerking van 
EULEX met de Serviërs in Kosovo te 
vergemakkelijken, zodat EULEX en KFOR 
volledig hun mandaat kunnen uitvoeren;

Or. en

Amendement 49
Pino Arlacchi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is ernstig bezorgd over de 
ontwikkelingen in het noorden van Kosovo 
in de tweede helft van 2011, en in het 
bijzonder over het geweld als gevolg van 
de incidenten van juli; herhaalt dat alleen 
een oplossing die via onderhandeling tot 
stand komt in het kader van een dialoog 
met Pristina de spanningen in de regio 
blijvend kan oplossen; verwelkomt in dit 
verband de bereikte overeenkomsten, en 
dringt er bij de Servische regering op aan 
deze volledig en onverwijld uit te voeren; 
is verheugd over de regelmatige 
goederenstroom die door de aanvaarding 
van de douanestempels mogelijk is 
gemaakt, de levering van de eerste 10.000 
afschriften van geboorteaktes van de 
Servische autoriteiten aan EULEX en de 
start die is gemaakt met de uitvoering van 
de overeenkomst inzake vrij verkeer van 
op 26 december 2011, als de eerste stappen 
in de uitvoering van overeenkomsten; is 
verheugd over de verklaringen van 
president Tadić over de noodzaak om de 

3. is ernstig bezorgd over de 
ontwikkelingen in het noorden van Kosovo 
in de tweede helft van 2011, en in het 
bijzonder over het geweld als gevolg van 
de incidenten van juli; herhaalt dat alleen 
een oplossing die via onderhandeling tot 
stand komt in het kader van een dialoog 
met Pristina de spanningen in de regio 
blijvend kan oplossen; verwelkomt in dit 
verband de bereikte overeenkomsten, en 
dringt er bij de Servische regering op aan 
deze volledig en onverwijld uit te voeren; 
is verheugd over de regelmatige 
goederenstroom die door de aanvaarding 
van de douanestempels mogelijk is 
gemaakt, de levering van de eerste 10.000 
afschriften van geboorteaktes van de 
Servische autoriteiten aan EULEX en de 
start die is gemaakt met de uitvoering van 
de overeenkomst inzake vrij verkeer van 
op 26 december 2011, als de eerste stappen 
in de uitvoering van overeenkomsten; is 
verheugd over de verklaringen van 
president Tadić over de noodzaak om de 
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barricades te ontmantelen en daarna 
gedeeltelijk te verwijderen; herinnert eraan 
dat het vrije verkeer van personen, 
goederen, ideeën en kapitaal een 
fundamentele waarde is in de EU en dringt 
er bij de Servische autoriteiten op aan
ervoor te zorgen dat de resterende 
barricades voorgoed worden verwijderd, 
zodat er vrije toegang is tot de 
grensovergangen; dringt er bij de 
Servische autoriteiten op aan de 
samenwerking van EULEX met de 
Serviërs in Kosovo te vergemakkelijken, 
zodat EULEX en KFOR volledig hun 
mandaat kunnen uitvoeren;

barricades te ontmantelen en daarna 
gedeeltelijk te verwijderen; herinnert eraan 
dat het vrije verkeer van personen, 
goederen, ideeën en kapitaal een 
fundamentele waarde is in de EU en dringt 
er bij de Servische autoriteiten op aan 
ervoor te zorgen dat de resterende 
barricades voorgoed worden verwijderd, 
zodat er vrije toegang is tot de 
grensovergangen;

Or. en

Amendement 50
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. neemt kennis van de verklaringen 
van Ivica Dačić, vicepremier en minister 
van Binnenlandse Zaken van Servië, dat 
de erkenning van de onafhankelijkheid 
van Kosovo door Servië onverenigbaar is 
met toetreding tot de EU;

Or. it

Amendement 51
Maria Eleni Koppa, Pino Arlacchi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. juicht het toe dat opnieuw bevestigd is 4. juicht het toe dat opnieuw bevestigd is 
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dat de dialoog tussen Belgrado en Pristina 
moet worden voortgezet om de 
levensomstandigheden van mensen van 
beide landen te verbeteren en onderstreept 
het belang van dat proces voor een bredere 
regionale samenwerking, stabiliteit en 
dynamiek van het toetredingsproces;

dat de dialoog tussen Belgrado en Pristina 
moet worden voortgezet om de 
levensomstandigheden van alle mensen in 
de regio te verbeteren en onderstreept het 
belang van zorgvuldig onderzoek naar 
geweldsincidenten, met name waar de 
internationale troepen van KFOR bij 
betrokken zijn;

Or. en

Amendement 52
Marietta Giannakou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. juicht het toe dat opnieuw bevestigd is 
dat de dialoog tussen Belgrado en Pristina 
moet worden voortgezet om de 
levensomstandigheden van mensen van 
beide landen te verbeteren en onderstreept 
het belang van dat proces voor een bredere 
regionale samenwerking, stabiliteit en 
dynamiek van het toetredingsproces;

4. juicht het toe dat opnieuw bevestigd is 
dat de dialoog tussen Belgrado en Pristina 
moet worden voortgezet om de 
levensomstandigheden van mensen in de 
regio te verbeteren en onderstreept het 
belang van dat proces voor een bredere 
regionale samenwerking, stabiliteit en 
dynamiek van het toetredingsproces;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. juicht het toe dat opnieuw bevestigd is 
dat de dialoog tussen Belgrado en Pristina 
moet worden voortgezet om de 
levensomstandigheden van mensen van 
beide landen te verbeteren en onderstreept 
het belang van dat proces voor een bredere 

4. juicht het toe dat opnieuw bevestigd is 
dat de dialoog tussen Belgrado en Pristina 
moet worden voortgezet om de 
levensomstandigheden van de mensen te 
verbeteren en onderstreept het belang van 
dat proces voor een bredere regionale 
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regionale samenwerking, stabiliteit en 
dynamiek van het toetredingsproces;

samenwerking, stabiliteit en dynamiek van 
het toetredingsproces;

Or. en

Amendement 54
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. juicht het toe dat opnieuw bevestigd is 
dat de dialoog tussen Belgrado en Pristina 
moet worden voortgezet om de 
levensomstandigheden van mensen van 
beide landen te verbeteren en onderstreept 
het belang van dat proces voor een bredere 
regionale samenwerking, stabiliteit en 
dynamiek van het toetredingsproces;

4. juicht het toe dat opnieuw bevestigd is 
dat de dialoog tussen Belgrado en Pristina 
moet worden voortgezet om de 
levensomstandigheden van mensen van
zowel Servië als Kosovo te verbeteren en 
onderstreept het belang van dat proces voor 
een bredere regionale samenwerking, 
stabiliteit en dynamiek van het 
toetredingsproces;

Or. en

Amendement 55
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. juicht het toe dat opnieuw bevestigd is 
dat de dialoog tussen Belgrado en Pristina 
moet worden voortgezet om de 
levensomstandigheden van mensen van 
beide landen te verbeteren en onderstreept 
het belang van dat proces voor een bredere 
regionale samenwerking, stabiliteit en 
dynamiek van het toetredingsproces;

4. juicht het toe dat opnieuw bevestigd is 
dat de dialoog tussen Belgrado en Pristina 
moet worden voortgezet om de 
levensomstandigheden van mensen in het 
gebied te verbeteren en onderstreept het 
belang van dat proces voor een bredere 
regionale samenwerking, stabiliteit en 
dynamiek van het toetredingsproces;

Or. el



PE480.653v01-00 46/138 AM\890151NL.doc

NL

Amendement 56
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. juicht het toe dat opnieuw bevestigd is 
dat de dialoog tussen Belgrado en Pristina 
moet worden voortgezet om de 
levensomstandigheden van mensen van 
beide landen te verbeteren en onderstreept 
het belang van dat proces voor een 
bredere regionale samenwerking, 
stabiliteit en dynamiek van het 
toetredingsproces;

4. juicht het toe dat opnieuw bevestigd is 
dat de dialoog tussen Belgrado en Pristina 
moet worden voortgezet om de 
levensomstandigheden van mensen van 
beide landen te verbeteren;

Or. de

Amendement 57
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. juicht het toe dat opnieuw bevestigd is 
dat de dialoog tussen Belgrado en Pristina 
moet worden voortgezet om de 
levensomstandigheden van mensen van 
beide landen te verbeteren en onderstreept 
het belang van dat proces voor een bredere 
regionale samenwerking, stabiliteit en 
dynamiek van het toetredingsproces;

4. juicht het toe dat opnieuw bevestigd is 
dat de dialoog tussen Belgrado en Pristina 
moet worden voortgezet om de 
levensomstandigheden van mensen van 
beide landen te verbeteren en onderstreept 
het belang van dat proces voor een bredere 
regionale samenwerking, stabiliteit en 
dynamiek van het toetredingsproces; dringt 
er bij Belgrado en Pristina op aan de 
onderhandelingen te goeder trouw voort 
te zetten en de overeenkomsten te blijven 
uitvoeren;

Or. en
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Amendement 58
Doris Pack

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. juicht het toe dat opnieuw bevestigd is 
dat de dialoog tussen Belgrado en Pristina 
moet worden voortgezet om de 
levensomstandigheden van mensen van 
beide landen te verbeteren en onderstreept 
het belang van dat proces voor een bredere 
regionale samenwerking, stabiliteit en 
dynamiek van het toetredingsproces;

4. juicht het toe dat opnieuw bevestigd is 
dat de dialoog tussen Belgrado en Pristina 
moet worden voortgezet om de 
levensomstandigheden van mensen van 
beide landen te verbeteren en onderstreept 
het belang van dat proces voor een bredere 
regionale samenwerking, stabiliteit en 
dynamiek van het toetredingsproces; dringt 
er derhalve op aan de bereikte resultaten 
zo spoedig mogelijk uit te voeren;

Or. en

Amendement 59
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. juicht het toe dat opnieuw bevestigd is 
dat de dialoog tussen Belgrado en Pristina 
moet worden voortgezet om de 
levensomstandigheden van mensen van 
beide landen te verbeteren en onderstreept 
het belang van dat proces voor een bredere 
regionale samenwerking, stabiliteit en 
dynamiek van het toetredingsproces;

4. juicht het toe dat opnieuw bevestigd is 
dat de dialoog tussen Belgrado en Pristina 
moet worden voortgezet om de 
levensomstandigheden van mensen van 
beide landen te verbeteren en onderstreept 
het belang van dat proces voor een bredere 
regionale samenwerking, stabiliteit en 
dynamiek van het toetredingsproces;
herinnert er echter aan dat de 
ontmanteling van parallelle structuren in 
Kosovo centraal moet staan bij iedere 
vorm van samenwerking;

Or. en
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Amendement 60
Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over het feit dat de 
Servische burgers sinds december 2009 
zonder visum naar het Schengengebied 
kunnen reizen, zoals krachtig was bepleit 
door het Europees Parlement; steunt 
volledig deze uitbreiding van een visumvrij 
regeling, maar is wel bezorgd over het 
verhoogd aantal asielzoekers in sommige 
EU-lidstaten; roept de autoriteiten op om 
hun inspanningen te verdubbelen om uit te 
leggen aan het publiek dat dergelijke 
verzoeken niet ontvankelijk zijn en de 
organisatoren van "asielreizen" op te 
sporen en te vervolgen; verzoekt de EU-
lidstaten Servië te helpen bij zijn 
inspanningen om de georganiseerde 
misdaad die zich bezig houdt met de 
handel in asielzoekers te bestrijden;

5. is verheugd over het feit dat de 
Servische burgers sinds december 2009 
zonder visum naar het Schengengebied 
kunnen reizen, zoals krachtig was bepleit 
door het Europees Parlement; steunt 
volledig deze uitbreiding van een visumvrij 
regeling, maar is wel bezorgd over het 
verhoogd aantal asielzoekers in sommige 
EU-lidstaten; merkt op dat de overgrote 
meerderheid van de asielzoekers behoort 
tot etnische minderheden; benadrukt dat 
Servië de problemen van deze specifieke 
bevolkingsgroepen actief moet aanpakken 
door hun integratie in de samenleving te 
bevorderen en te faciliteren, en door hun 
levensomstandigheden te verbeteren zodat 
hun een redelijk alternatief wordt 
geboden voor emigratie; roept de 
autoriteiten op om hun inspanningen te 
verdubbelen om de implicaties van 
asielaanvragen uit te leggen aan het 
publiek en de organisatoren van 
"asielreizen" op te sporen en te vervolgen; 
verzoekt de EU-lidstaten Servië te helpen 
bij zijn inspanningen om de georganiseerde 
misdaad die zich bezig houdt met de 
handel in asielzoekers te bestrijden; merkt 
bovendien op dat Servië steeds meer een 
land wordt dat asielzoekers opneemt, en 
dat het daarom een efficiënter systeem 
nodig heeft om asielaanvragen te 
beheren;

Or. en

Amendement 61
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over het feit dat de 
Servische burgers sinds december 2009 
zonder visum naar het Schengengebied 
kunnen reizen, zoals krachtig was bepleit 
door het Europees Parlement; steunt 
volledig deze uitbreiding van een visumvrij 
regeling, maar is wel bezorgd over het 
verhoogd aantal asielzoekers in sommige 
EU-lidstaten; roept de autoriteiten op om 
hun inspanningen te verdubbelen om uit te 
leggen aan het publiek dat dergelijke 
verzoeken niet ontvankelijk zijn en de 
organisatoren van "asielreizen" op te 
sporen en te vervolgen; verzoekt de EU-
lidstaten Servië te helpen bij zijn 
inspanningen om de georganiseerde 
misdaad die zich bezig houdt met de 
handel in asielzoekers te bestrijden;

5. is verheugd over het feit dat de 
Servische burgers sinds december 2009 
zonder visum naar het Schengengebied 
kunnen reizen, zoals krachtig was bepleit 
door het Europees Parlement; steunt 
volledig deze uitbreiding van een visumvrij 
regeling, maar is wel bezorgd over het 
verhoogd aantal asielzoekers in sommige 
EU-lidstaten; roept de autoriteiten op om 
hun inspanningen te verdubbelen om uit te 
leggen aan het publiek dat dergelijke 
verzoeken niet ontvankelijk zijn en de 
organisatoren van "asielreizen" op te 
sporen en te vervolgen; benadrukt echter 
dat elke maatregel gericht op voorkoming 
van misbruik van een visumvrije regeling 
gebaseerd moet zijn op de rechtsstaat en 
geen inbreuk mag vormen op de 
grondrechten, zoals het op willekeurige 
gronden ontzeggen aan individuen van 
het recht hun land te verlaten; verzoekt de 
EU-lidstaten Servië te helpen bij zijn 
inspanningen om de georganiseerde 
misdaad die zich bezig houdt met de 
handel in asielzoekers te bestrijden; wijst 
erop dat een groot deel van de Servische 
asielzoekers in de Europese Unie behoort 
tot de Roma en etnische Albanese 
gemeenschappen, wier situatie in Servië 
bijzonder zorgwekkend is; dringt er bij de 
Servische autoriteiten op aan hun 
inspanningen op te voeren om met deze 
gemeenschappen in contact te komen en 
hun problemen en klachten te verhelpen 
om de oorzaken van het hoge aantal 
asielaanvragen terug te dringen en 
uiteindelijk weg te nemen; 

Or. en
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Amendement 62
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over het feit dat de 
Servische burgers sinds december 2009 
zonder visum naar het Schengengebied 
kunnen reizen, zoals krachtig was bepleit 
door het Europees Parlement; steunt 
volledig deze uitbreiding van een 
visumvrij regeling, maar is wel bezorgd 
over het verhoogd aantal asielzoekers in 
sommige EU-lidstaten; roept de 
autoriteiten op om hun inspanningen te 
verdubbelen om uit te leggen aan het 
publiek dat dergelijke verzoeken niet 
ontvankelijk zijn en de organisatoren van 
"asielreizen" op te sporen en te vervolgen; 
verzoekt de EU-lidstaten Servië te helpen 
bij zijn inspanningen om de georganiseerde 
misdaad die zich bezig houdt met de 
handel in asielzoekers te bestrijden;

5. is verheugd over het feit dat de 
Servische burgers sinds december 2009 
zonder visum naar het Schengengebied 
kunnen reizen, zoals krachtig was bepleit 
door het Europees Parlement; pleit er 
gezien de tot dusver opgedane ervaring 
echter voor de visumvrije regeling niet te 
verlengen tot de Servische autoriteiten het 
misbruik met asielverzoeken onder 
controle hebben; roept de autoriteiten 
derhalve op om hun inspanningen te 
verdubbelen om uit te leggen aan het 
publiek dat dergelijke verzoeken niet 
ontvankelijk zijn en de organisatoren van 
"asielreizen" op te sporen en te vervolgen; 
verzoekt de EU-lidstaten Servië te helpen 
bij zijn inspanningen om de georganiseerde 
misdaad die zich bezig houdt met de 
handel in asielzoekers te bestrijden;

Or. de

Amendement 63
Pino Arlacchi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over het feit dat de 
Servische burgers sinds december 2009 
zonder visum naar het Schengengebied 
kunnen reizen, zoals krachtig was bepleit 
door het Europees Parlement; steunt 
volledig deze uitbreiding van een 
visumvrij regeling, maar is wel bezorgd 
over het verhoogd aantal asielzoekers in 

5. is verheugd over het feit dat de 
Servische burgers sinds december 2009 
zonder visum naar het Schengengebied 
kunnen reizen, zoals krachtig was bepleit 
door het Europees Parlement; verzoekt de 
EU-lidstaten Servië te helpen bij zijn 
inspanningen om de georganiseerde 
misdaad die zich bezig houdt met de 
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sommige EU-lidstaten; roept de 
autoriteiten op om hun inspanningen te 
verdubbelen om uit te leggen aan het 
publiek dat dergelijke verzoeken niet 
ontvankelijk zijn en de organisatoren van 
"asielreizen" op te sporen en te 
vervolgen; verzoekt de EU-lidstaten Servië 
te helpen bij zijn inspanningen om de 
georganiseerde misdaad die zich bezig 
houdt met de handel in asielzoekers te 
bestrijden;

handel in asielzoekers te bestrijden;

Or. en

Amendement 64
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over het feit dat de 
Servische burgers sinds december 2009 
zonder visum naar het Schengengebied 
kunnen reizen, zoals krachtig was bepleit 
door het Europees Parlement; steunt 
volledig deze uitbreiding van een visumvrij 
regeling, maar is wel bezorgd over het 
verhoogd aantal asielzoekers in sommige 
EU-lidstaten; roept de autoriteiten op om 
hun inspanningen te verdubbelen om uit te 
leggen aan het publiek dat dergelijke 
verzoeken niet ontvankelijk zijn en de 
organisatoren van "asielreizen" op te 
sporen en te vervolgen; verzoekt de EU-
lidstaten Servië te helpen bij zijn 
inspanningen om de georganiseerde 
misdaad die zich bezig houdt met de 
handel in asielzoekers te bestrijden;

5. is verheugd over het feit dat de 
Servische burgers sinds december 2009 
zonder visum naar het Schengengebied 
kunnen reizen, zoals krachtig was bepleit 
door het Europees Parlement; steunt 
volledig deze uitbreiding van een visumvrij 
regeling, maar is wel bezorgd over het 
verhoogd aantal asielzoekers in sommige 
EU-lidstaten; roept de autoriteiten op om 
hun inspanningen te verhogen om uit te 
leggen aan het publiek dat dergelijke 
verzoeken niet ontvankelijk zijn en de 
organisatoren van "asielreizen" op te 
sporen en te vervolgen; merkt aan de 
andere kant op dat de huidige 
economische situatie met 22% 
werkloosheid ernstige gevolgen heeft voor 
de Servische samenleving; verzoekt de 
EU-lidstaten Servië te helpen bij zijn 
inspanningen om de georganiseerde 
misdaad die zich bezig houdt met de 
handel in asielzoekers te bestrijden;

Or. en
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Amendement 65
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over het feit dat de 
Servische burgers sinds december 2009 
zonder visum naar het Schengengebied 
kunnen reizen, zoals krachtig was bepleit 
door het Europees Parlement; steunt 
volledig deze uitbreiding van een 
visumvrij regeling, maar is wel bezorgd 
over het verhoogd aantal asielzoekers in 
sommige EU-lidstaten; roept de 
autoriteiten op om hun inspanningen te 
verdubbelen om uit te leggen aan het 
publiek dat dergelijke verzoeken niet 
ontvankelijk zijn en de organisatoren van 
"asielreizen" op te sporen en te vervolgen; 
verzoekt de EU-lidstaten Servië te helpen 
bij zijn inspanningen om de georganiseerde 
misdaad die zich bezig houdt met de 
handel in asielzoekers te bestrijden;

5. neemt kennis van het feit dat de 
Servische burgers sinds december 2009 
zonder visum naar het Schengengebied 
kunnen reizen; wijst eens te meer op de 
noodzaak om daarbij misbruik en fraude 
te voorkomen; dringt erop aan dat de 
Servische autoriteiten de nodige controles 
instellen om te verkomen dat deze 
visumvrije regeling door de 
georganiseerde misdaad wordt misbruikt 
voor mensenhandel; uit zijn bezorgdheid
over het verhoogd aantal asielzoekers in 
sommige EU-lidstaten; roept de 
autoriteiten op om hun inspanningen te 
verdubbelen om uit te leggen aan het 
publiek dat dergelijke verzoeken niet 
ontvankelijk zijn en de organisatoren van 
"asielreizen" op te sporen en te vervolgen; 
verzoekt de EU-lidstaten Servië te helpen 
bij zijn inspanningen om de georganiseerde 
misdaad die zich bezig houdt met de 
handel in asielzoekers te bestrijden;

Or. it

Amendement 66
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept het enorme belang van de 
bestrijding van corruptie en georganiseerde 

6. onderstreept het enorme belang van de 
bestrijding van corruptie en georganiseerde 
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misdaad voor de rechtsstaat in het land; is 
verheugd over de vooruitgang die wordt 
geboekt met de bestrijding van corruptie, 
en de recente goedkeuring van diverse 
hiermee verband houdende wetten; is 
evenzo voldaan over het besluit van het 
Constitutioneel Hof dat het bekleden van 
verschillende publieke functies in strijd is 
met de grondwet als een stap naar meer 
transparantie in de publieke sector, 
waardoor het risico van 
belangenverstrengeling wordt verminderd; 
onderstreept evenwel dat de onderling 
verweven belangen van politieke partijen 
en zakenmagnaten systemische corruptie in 
de hand werkt, een veelvoorkomend 
probleem in de regio dat nog steeds 
wijdverbreid is, en dringt aan op een 
geloofwaardige staat van dienst wat betreft 
de vervolging van belangrijke gevallen en 
op de uitvoering van een adequaat 
beschermingssysteem voor de personen die 
gevallen van corruptie aangeven; roept de 
regering op gevolg te geven aan de 
bevindingen over systemische corruptie, 
die zijn gemeld door de raad voor 
corruptiebestrijding en het 
corruptiebestrijdingsagentschap, alsmede 
om ervoor te zorgen dat deze instanties 
over voldoende financiële en 
administratieve middelen beschikken om 
hun werk uit te voeren en meer steun op 
hoog niveau te bieden aan de strategie voor 
corruptiebestrijding;

misdaad voor de rechtsstaat in het land; is 
verheugd over de recente goedkeuring van 
diverse wetten ter bestrijding van 
corruptie, maar uit zijn bezorgdheid over 
de gebrekkige uitvoering en de groeiende 
invloed van de uitvoerende macht op de 
werkzaamheden van onafhankelijke 
instellingen en de media; wijst er in dit 
verband op dat Servië op de Corruption 
Perception Index (CPI) de afgelopen drie 
jaar niet is gestegen; is evenzo voldaan 
over het besluit van het Constitutioneel 
Hof dat het bekleden van verschillende 
publieke functies in strijd is met de 
grondwet als een stap naar meer 
transparantie in de publieke sector, 
waardoor het risico van 
belangenverstrengeling wordt verminderd; 
onderstreept evenwel dat de onderling 
verweven belangen van politieke partijen 
en zakenmagnaten systemische corruptie in 
de hand werkt, een veelvoorkomend 
probleem in de regio dat nog steeds 
wijdverbreid is, en dringt aan op een 
geloofwaardige staat van dienst wat betreft 
de vervolging van belangrijke gevallen en 
op de uitvoering van een adequaat 
beschermingssysteem voor de personen die 
gevallen van corruptie aangeven; 
benadrukt tevens dat de corruptie in de 
gezondheidssector bijzonder zorgwekkend 
is; dringt er bij de regering op aan gevolg 
te geven aan de bevindingen over 
systemische corruptie, die zijn gemeld door 
de raad voor corruptiebestrijding en het 
corruptiebestrijdingsagentschap, alsmede 
om ervoor te zorgen dat deze instanties 
over voldoende financiële en 
administratieve middelen beschikken om 
hun werk uit te voeren en meer steun op 
hoog niveau te bieden aan de strategie voor 
corruptiebestrijding;

Or. en
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Amendement 67
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept het enorme belang van de 
bestrijding van corruptie en georganiseerde 
misdaad voor de rechtsstaat in het land; is 
verheugd over de vooruitgang die wordt 
geboekt met de bestrijding van corruptie, 
en de recente goedkeuring van diverse 
hiermee verband houdende wetten; is 
evenzo voldaan over het besluit van het 
Constitutioneel Hof dat het bekleden van 
verschillende publieke functies in strijd is 
met de grondwet als een stap naar meer 
transparantie in de publieke sector, 
waardoor het risico van 
belangenverstrengeling wordt verminderd; 
onderstreept evenwel dat de onderling 
verweven belangen van politieke partijen 
en zakenmagnaten systemische corruptie 
in de hand werkt, een veelvoorkomend 
probleem in de regio dat nog steeds 
wijdverbreid is, en dringt aan op een 
geloofwaardige staat van dienst wat betreft 
de vervolging van belangrijke gevallen en 
op de uitvoering van een adequaat 
beschermingssysteem voor de personen die 
gevallen van corruptie aangeven; roept de 
regering op gevolg te geven aan de 
bevindingen over systemische corruptie, 
die zijn gemeld door de raad voor 
corruptiebestrijding en het 
corruptiebestrijdingsagentschap, alsmede 
om ervoor te zorgen dat deze instanties 
over voldoende financiële en 
administratieve middelen beschikken om 
hun werk uit te voeren en meer steun op 
hoog niveau te bieden aan de strategie voor 
corruptiebestrijding;

6. onderstreept het enorme belang van de 
bestrijding van corruptie en georganiseerde 
misdaad voor de rechtsstaat in het land; is 
verheugd over het recente succes in de 
strijd tegen de georganiseerde misdaad, 
zoals de kunstdiefstal, en over de 
vooruitgang die wordt geboekt met de 
bestrijding van corruptie, en de recente 
goedkeuring van diverse hiermee verband 
houdende wetten; is evenzo voldaan over 
het besluit van het Constitutioneel Hof dat 
het bekleden van verschillende publieke 
functies in strijd is met de grondwet als een 
stap naar meer transparantie in de publieke 
sector, waardoor het risico van 
belangenverstrengeling wordt verminderd; 
onderstreept evenwel dat de onderling 
verweven belangen van politieke partijen 
en particuliere sector systemische 
corruptie in de hand werkt, een 
veelvoorkomend probleem in de regio dat 
nog steeds wijdverbreid is, en dringt aan op 
een geloofwaardige staat van dienst wat 
betreft de vervolging van belangrijke 
gevallen en op de uitvoering van een 
adequaat beschermingssysteem voor de 
personen die gevallen van corruptie 
aangeven; roept de regering op gevolg te 
geven aan de bevindingen over 
systemische corruptie, die zijn gemeld door 
de raad voor corruptiebestrijding en het 
corruptiebestrijdingsagentschap, alsmede 
om ervoor te zorgen dat deze instanties 
over voldoende financiële en 
administratieve middelen beschikken om 
hun werk uit te voeren en meer steun op 
hoog niveau te bieden aan de strategie voor 
corruptiebestrijding;

Or. en
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Amendement 68
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Traian Ungureanu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept het enorme belang van de 
bestrijding van corruptie en georganiseerde 
misdaad voor de rechtsstaat in het land; is 
verheugd over de vooruitgang die wordt 
geboekt met de bestrijding van corruptie, 
en de recente goedkeuring van diverse 
hiermee verband houdende wetten; is 
evenzo voldaan over het besluit van het 
Constitutioneel Hof dat het bekleden van 
verschillende publieke functies in strijd is 
met de grondwet als een stap naar meer 
transparantie in de publieke sector, 
waardoor het risico van 
belangenverstrengeling wordt verminderd; 
onderstreept evenwel dat de onderling 
verweven belangen van politieke partijen 
en zakenmagnaten systemische corruptie in 
de hand werkt, een veelvoorkomend 
probleem in de regio dat nog steeds 
wijdverbreid is, en dringt aan op een 
geloofwaardige staat van dienst wat betreft 
de vervolging van belangrijke gevallen en 
op de uitvoering van een adequaat 
beschermingssysteem voor de personen die 
gevallen van corruptie aangeven; roept de 
regering op gevolg te geven aan de 
bevindingen over systemische corruptie, 
die zijn gemeld door de raad voor 
corruptiebestrijding en het 
corruptiebestrijdingsagentschap, alsmede 
om ervoor te zorgen dat deze instanties 
over voldoende financiële en 
administratieve middelen beschikken om 
hun werk uit te voeren en meer steun op 
hoog niveau te bieden aan de strategie voor 
corruptiebestrijding;

6. onderstreept het enorme belang van de 
bestrijding van corruptie en georganiseerde 
misdaad voor de rechtsstaat in het land; is 
verheugd over de vooruitgang die wordt 
geboekt met de bestrijding van corruptie, 
en de recente goedkeuring van diverse 
hiermee verband houdende wetten, en 
moedigt de Servische autoriteiten aan toe 
te zien op effectieve uitvoering van die 
wetten; is evenzo voldaan over het besluit 
van het Constitutioneel Hof dat het 
bekleden van verschillende publieke 
functies in strijd is met de grondwet als een 
stap naar meer transparantie in de publieke 
sector, waardoor het risico van 
belangenverstrengeling wordt verminderd; 
onderstreept evenwel dat de onderling 
verweven belangen van politieke partijen 
en zakenmagnaten systemische corruptie in 
de hand werkt, een veelvoorkomend 
probleem in de regio dat nog steeds 
wijdverbreid is, en dringt aan op een 
geloofwaardige staat van dienst wat betreft 
de vervolging van belangrijke gevallen en 
op de uitvoering van een adequaat 
beschermingssysteem voor de personen die 
gevallen van corruptie aangeven; roept de 
regering op gevolg te geven aan de 
bevindingen over systemische corruptie, 
die zijn gemeld door de raad voor 
corruptiebestrijding en het 
corruptiebestrijdingsagentschap, alsmede 
om ervoor te zorgen dat deze instanties 
over voldoende financiële en 
administratieve middelen beschikken om 
hun werk uit te voeren en meer steun op 
hoog niveau te bieden aan de strategie voor 
corruptiebestrijding;
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Or. en

Amendement 69
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept het enorme belang van de 
bestrijding van corruptie en georganiseerde 
misdaad voor de rechtsstaat in het land; is 
verheugd over de vooruitgang die wordt 
geboekt met de bestrijding van corruptie, 
en de recente goedkeuring van diverse 
hiermee verband houdende wetten; is 
evenzo voldaan over het besluit van het 
Constitutioneel Hof dat het bekleden van 
verschillende publieke functies in strijd is 
met de grondwet als een stap naar meer 
transparantie in de publieke sector, 
waardoor het risico van 
belangenverstrengeling wordt verminderd; 
onderstreept evenwel dat de onderling 
verweven belangen van politieke partijen 
en zakenmagnaten systemische corruptie in 
de hand werkt, een veelvoorkomend 
probleem in de regio dat nog steeds 
wijdverbreid is, en dringt aan op een 
geloofwaardige staat van dienst wat betreft 
de vervolging van belangrijke gevallen en 
op de uitvoering van een adequaat 
beschermingssysteem voor de personen die 
gevallen van corruptie aangeven; roept de 
regering op gevolg te geven aan de 
bevindingen over systemische corruptie, 
die zijn gemeld door de raad voor 
corruptiebestrijding en het 
corruptiebestrijdingsagentschap, alsmede 
om ervoor te zorgen dat deze instanties 
over voldoende financiële en 
administratieve middelen beschikken om 
hun werk uit te voeren en meer steun op 
hoog niveau te bieden aan de strategie voor 
corruptiebestrijding;

6. onderstreept het enorme belang van de 
bestrijding van corruptie en georganiseerde 
misdaad voor de rechtsstaat in het land; is 
verheugd over de vooruitgang die wordt 
geboekt met de bestrijding van corruptie, 
en de recente goedkeuring van diverse 
hiermee verband houdende wetten; is 
evenzo voldaan over het besluit van het 
Constitutioneel Hof dat het bekleden van 
verschillende publieke functies in strijd is 
met de grondwet als een stap naar meer 
transparantie in de publieke sector, 
waardoor het risico van 
belangenverstrengeling wordt verminderd; 
benadrukt dat niet alleen lippendienst 
maar werkelijke politieke wil nodig is om 
corruptie te bestrijden; moedigt de 
regering aan sterk leiderschap ten toon te
spreiden in de anticorruptieprocessen en 
de nationale anticorruptiestrategie te 
versterken; onderstreept dat de onderling 
verweven belangen van politieke partijen 
en zakenmagnaten systemische corruptie in 
de hand werkt, een veelvoorkomend 
probleem in de regio dat nog steeds 
wijdverbreid is, en dringt aan op een 
geloofwaardige staat van dienst wat betreft 
de vervolging van belangrijke gevallen en 
op de uitvoering van een adequaat 
beschermingssysteem voor de personen die 
gevallen van corruptie aangeven; roept de 
regering op gevolg te geven aan de 
bevindingen over systemische corruptie op 
hoog niveau, die zijn gemeld door de raad 
voor corruptiebestrijding en het 
corruptiebestrijdingsagentschap, alsmede 
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om ervoor te zorgen dat deze instanties 
over voldoende financiële en 
administratieve middelen beschikken om 
hun werk uit te voeren en meer steun op 
hoog niveau te bieden aan de strategie voor 
corruptiebestrijding;

Or. en

Amendement 70
György Schöpflin, Doris Pack, Andrey Kovatchev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept het enorme belang van de 
bestrijding van corruptie en georganiseerde 
misdaad voor de rechtsstaat in het land; is 
verheugd over de vooruitgang die wordt 
geboekt met de bestrijding van corruptie, 
en de recente goedkeuring van diverse 
hiermee verband houdende wetten; is 
evenzo voldaan over het besluit van het 
Constitutioneel Hof dat het bekleden van 
verschillende publieke functies in strijd is 
met de grondwet als een stap naar meer 
transparantie in de publieke sector, 
waardoor het risico van 
belangenverstrengeling wordt verminderd; 
onderstreept evenwel dat de onderling 
verweven belangen van politieke partijen 
en zakenmagnaten systemische corruptie in 
de hand werkt, een veelvoorkomend 
probleem in de regio dat nog steeds 
wijdverbreid is, en dringt aan op een 
geloofwaardige staat van dienst wat betreft 
de vervolging van belangrijke gevallen en 
op de uitvoering van een adequaat 
beschermingssysteem voor de personen die 
gevallen van corruptie aangeven; roept de 
regering op gevolg te geven aan de 
bevindingen over systemische corruptie, 
die zijn gemeld door de raad voor 
corruptiebestrijding en het 

6. onderstreept het enorme belang van de 
bestrijding van corruptie en georganiseerde 
misdaad voor de rechtsstaat in het land; is 
verheugd over de vooruitgang die wordt 
geboekt met de bestrijding van corruptie, 
en de recente goedkeuring van diverse 
hiermee verband houdende wetten; is 
evenzo voldaan over het besluit van het 
Constitutioneel Hof dat het bekleden van 
verschillende publieke functies in strijd is 
met de grondwet als een stap naar meer 
transparantie in de publieke sector, 
waardoor het risico van 
belangenverstrengeling wordt verminderd; 
onderstreept evenwel dat de onderling 
verweven belangen van politieke partijen 
en zakenmagnaten systemische corruptie in 
de hand werkt, een veelvoorkomend 
probleem in de regio dat nog steeds 
wijdverbreid is, en dringt aan op een 
geloofwaardige staat van dienst wat betreft 
de vervolging van belangrijke gevallen en 
op de uitvoering van een adequaat 
beschermingssysteem voor de personen die 
gevallen van corruptie aangeven; 
benadrukt dat politieke opponenten 
meestal het slachtoffer zijn van deze 
aanvallen, onderstreept dat degenen wier 
vrijheid, veiligheid en eigendommen 
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corruptiebestrijdingsagentschap, alsmede 
om ervoor te zorgen dat deze instanties 
over voldoende financiële en 
administratieve middelen beschikken om 
hun werk uit te voeren en meer steun op 
hoog niveau te bieden aan de strategie voor 
corruptiebestrijding;

ernstig worden geschonden, recht hebben 
op onmiddellijke herziening van alle 
strafrechtelijke, civielrechtelijke en 
administratiefrechtelijke procedures, 
schorsing van de liquidatie- en 
faillissementsprocedures tegen hun 
bedrijven, alsmede op politieke deelname, 
het recht om particuliere eigendommen op 
te eisen en een billijke compensatie; 
verzoekt de openbare aanklager van 
Servië onverwijld een bindende richtlijn 
uit te vaardigen om af te zien van 
vervolging in procedures die zijn ingesteld 
op grond van de bepalingen van artikel 
359 van het wetboek van strafrecht 
wegens machtsmisbruik, terwijl 
rechtbanken alle strafrechtelijke 
procedures wegens machtsmisbruik in 
particuliere ondernemingen en 
ondernemingen die merendeels particulier 
eigendom zijn, omdat dit het vertrouwen 
in de rechtsstaat in het land ondermijnt, 
en dat de bepalingen van artikel 359 
onverwijld worden verwijderd uit het 
wetboek van strafrecht, om te voldoen aan 
de Europese normen; roept de regering op 
gevolg te geven aan de bevindingen over 
systemische corruptie, die zijn gemeld door 
de raad voor corruptiebestrijding en het 
corruptiebestrijdingsagentschap, alsmede 
om ervoor te zorgen dat deze instanties 
over voldoende financiële en 
administratieve middelen beschikken om 
hun werk uit te voeren en meer steun op 
hoog niveau te bieden aan de strategie voor 
corruptiebestrijding;

Or. en

Amendement 71
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept het enorme belang van de 
bestrijding van corruptie en georganiseerde 
misdaad voor de rechtsstaat in het land; is 
verheugd over de vooruitgang die wordt 
geboekt met de bestrijding van corruptie, 
en de recente goedkeuring van diverse 
hiermee verband houdende wetten; is 
evenzo voldaan over het besluit van het 
Constitutioneel Hof dat het bekleden van 
verschillende publieke functies in strijd is 
met de grondwet als een stap naar meer 
transparantie in de publieke sector, 
waardoor het risico van 
belangenverstrengeling wordt verminderd; 
onderstreept evenwel dat de onderling 
verweven belangen van politieke partijen 
en zakenmagnaten systemische corruptie in 
de hand werkt, een veelvoorkomend 
probleem in de regio dat nog steeds 
wijdverbreid is, en dringt aan op een 
geloofwaardige staat van dienst wat betreft 
de vervolging van belangrijke gevallen en 
op de uitvoering van een adequaat 
beschermingssysteem voor de personen die 
gevallen van corruptie aangeven; roept de 
regering op gevolg te geven aan de 
bevindingen over systemische corruptie, 
die zijn gemeld door de raad voor 
corruptiebestrijding en het 
corruptiebestrijdingsagentschap, alsmede 
om ervoor te zorgen dat deze instanties 
over voldoende financiële en 
administratieve middelen beschikken om 
hun werk uit te voeren en meer steun op 
hoog niveau te bieden aan de strategie voor 
corruptiebestrijding;

6. onderstreept het enorme belang van de 
bestrijding van corruptie en georganiseerde 
misdaad voor de rechtsstaat in het land; is 
verheugd over de vooruitgang die wordt 
geboekt met de bestrijding van corruptie, 
en de recente goedkeuring van diverse 
hiermee verband houdende wetten; is 
evenzo voldaan over het besluit van het 
Constitutioneel Hof dat het bekleden van 
verschillende publieke functies in strijd is 
met de grondwet als een stap naar meer 
transparantie in de publieke sector,
waardoor het risico van 
belangenverstrengeling wordt verminderd; 
onderstreept evenwel dat de onderling 
verweven belangen van politieke partijen 
en zakenmagnaten systemische corruptie in 
de hand werkt, een veelvoorkomend 
probleem in de regio dat nog steeds
wijdverbreid is, en dringt aan op een 
geloofwaardige staat van dienst wat betreft 
de vervolging van belangrijke gevallen en 
op de uitvoering van een adequaat 
beschermingssysteem voor de personen die 
gevallen van corruptie aangeven; roept de 
regering op gevolg te geven aan de 
bevindingen over systemische corruptie, 
die zijn gemeld door de raad voor 
corruptiebestrijding en het 
corruptiebestrijdingsagentschap, alsmede 
om ervoor te zorgen dat deze instanties 
over voldoende financiële en 
administratieve middelen beschikken om 
hun werk uit te voeren en meer steun op 
hoog niveau te bieden aan de strategie voor 
corruptiebestrijding; benadrukt dat de 
wijzigingen in de wet inzake openbare 
aanbestedingen niet mag leiden tot 
verzwakking van het orgaan dat toezicht 
houdt op de procedures voor openbare 
aanbestedingen omdat dit gebied is 
aangemerkt als een van de belangrijkste 
bronnen van systemische corruptie in het 
land;
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Or. en

Amendement 72
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. vestigt de aandacht op vele gemelde 
onregelmatigheden, in het bijzonder op het 
gebied van privatisering en van 
overheidsopdrachten, en roept op tot meer 
actieve betrokkenheid van de kant van 
wetshandhavingsinstanties om ervoor te 
waarborgen dat zij een grondig onderzoek 
zullen uitvoeren en de daders voor het 
gerecht zullen brengen; wijst er in dit 
verband op dat het uiterst belangrijk is om 
een gedegen en compleet overzicht op te 
stellen van openbare eigendommen om 
voor een veilige en voorspelbare zakelijke 
omgeving te zorgen, de continuïteit van 
teruggave van particulier eigendom te 
verzekeren, alsmede de illegale 
ontvreemding van publieke goederen door 
particuliere belangen te voorkomen;

7. is verheugd over de goedkeuring van de 
langverwachte wetten inzake teruggave en 
inzake openbare eigendommen, alsmede 
over het voornemen van de Commissie om 
toe te zien op de uitvoering van deze 
wetten; vestigt de aandacht op vele 
gemelde onregelmatigheden, in het 
bijzonder op het gebied van privatisering 
en van overheidsopdrachten, en roept op 
tot meer actieve betrokkenheid van de kant 
van wetshandhavingsinstanties om ervoor 
te waarborgen dat zij een grondig 
onderzoek zullen uitvoeren en de daders 
voor het gerecht zullen brengen; wijst er in 
dit verband op dat het uiterst belangrijk is 
om een gedegen en compleet overzicht op 
te stellen van openbare eigendommen om 
voor een veilige en voorspelbare zakelijke 
omgeving te zorgen, de continuïteit van 
teruggave van particulier eigendom te 
verzekeren, alsmede de illegale 
ontvreemding van publieke goederen door 
particuliere belangen te voorkomen;

Or. en

Amendement 73
György Schöpflin, Doris Pack, Andrey Kovatchev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. vestigt de aandacht op vele gemelde 
onregelmatigheden, in het bijzonder op het 
gebied van privatisering en van
overheidsopdrachten, en roept op tot meer 
actieve betrokkenheid van de kant van 
wetshandhavingsinstanties om ervoor te 
waarborgen dat zij een grondig onderzoek 
zullen uitvoeren en de daders voor het 
gerecht zullen brengen; wijst er in dit 
verband op dat het uiterst belangrijk is om 
een gedegen en compleet overzicht op te 
stellen van openbare eigendommen om 
voor een veilige en voorspelbare zakelijke 
omgeving te zorgen, de continuïteit van
teruggave van particulier eigendom te 
verzekeren, alsmede de illegale 
ontvreemding van publieke goederen door 
particuliere belangen te voorkomen;

7. vestigt de aandacht op vele gemelde 
onregelmatigheden, in het bijzonder op het 
gebied van privatisering, rehabilitatie en 
overheidsopdrachten, en roept op tot meer 
actieve betrokkenheid van de kant van 
wetshandhavingsinstanties om ervoor te 
waarborgen dat zij een grondig onderzoek 
zullen uitvoeren en de daders voor het 
gerecht zullen brengen; dringt er bij de 
Servische autoriteiten op aan onmiddellijk 
de controversiële privatisering en verkoop 
van 24 ondernemingen te herzien, 
aangezien de Europese Commissie op 
ernstige twijfel is gestuit ten aanzien van 
de wetmatigheid ervan, met name van 
"Sartid", "Jugoremedija", "Mobtel" en 
"C market", en onmiddellijk inzage te 
geven in alle als staatsgeheim 
geclassificeerde documenten betreffende 
hun privatisering en verkoop, aangezien 
dit strijdig is met Europese normen; wijst 
er in dit verband op dat het uiterst 
belangrijk is om een gedegen en compleet 
overzicht op te stellen van openbare 
eigendommen om voor een veilige en 
voorspelbare zakelijke omgeving te 
zorgen; verzoekt de openbare aanklager 
van Servië per direct af te zien van 
strafrechtelijke vervolging en alle 
strafrechtelijke procedures die zijn 
ingesteld op grond van artikel 359 van het 
wetboek van strafrecht - wegens 
machtsmisbruik – op te schorten en het 
artikel in overeenstemming te brengen 
met de Europese normen; dringt erop aan 
dat door overheidsautoriteiten ingestelde 
liquidatie- en faillissementsprocedures 
jegens particuliere ondernemingen 
worden beëindigd, alsmede 
faillissementsprocedures die zijn ingesteld 
op grond van ongeoorloofde toename van 
de belastinginning, dergelijke gevallen te 
onderzoeken en de oprichters te 
compenseren; wijst erop dat het van 
belang is de rehabilitatie en teruggave van 
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particulier eigendom te blijven verzekeren, 
alsmede de illegale ontvreemding van 
publieke goederen door particuliere 
belangen te voorkomen;

Or. en

Amendement 74
Andrey Kovatchev, György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. vestigt de aandacht op vele gemelde 
onregelmatigheden, in het bijzonder op het 
gebied van privatisering en van 
overheidsopdrachten, en roept op tot meer 
actieve betrokkenheid van de kant van 
wetshandhavingsinstanties om ervoor te 
waarborgen dat zij een grondig onderzoek 
zullen uitvoeren en de daders voor het 
gerecht zullen brengen; wijst er in dit 
verband op dat het uiterst belangrijk is om 
een gedegen en compleet overzicht op te 
stellen van openbare eigendommen om 
voor een veilige en voorspelbare zakelijke 
omgeving te zorgen, de continuïteit van 
teruggave van particulier eigendom te 
verzekeren, alsmede de illegale 
ontvreemding van publieke goederen door 
particuliere belangen te voorkomen;

7. vestigt de aandacht op vele gemelde 
onregelmatigheden, in het bijzonder op het 
gebied van privatisering en van 
overheidsopdrachten, en roept op tot meer 
actieve betrokkenheid van de kant van 
wetshandhavingsinstanties om ervoor te 
waarborgen dat zij een grondig onderzoek 
zullen uitvoeren en de daders voor het 
gerecht zullen brengen; wijst er in dit 
verband op dat het uiterst belangrijk is om 
een gedegen en compleet overzicht op te 
stellen van openbare eigendommen om 
voor een veilige en voorspelbare zakelijke 
omgeving te zorgen, de continuïteit van 
teruggave van particulier eigendom te 
verzekeren, zonder enige vorm van 
discriminatie, met name op etnische 
gronden, alsmede de illegale ontvreemding 
van publieke goederen door particuliere 
belangen te voorkomen;

Or. en

Amendement 75
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. vestigt de aandacht op vele gemelde 
onregelmatigheden, in het bijzonder op het 
gebied van privatisering en van 
overheidsopdrachten, en roept op tot meer 
actieve betrokkenheid van de kant van 
wetshandhavingsinstanties om ervoor te 
waarborgen dat zij een grondig onderzoek 
zullen uitvoeren en de daders voor het 
gerecht zullen brengen; wijst er in dit 
verband op dat het uiterst belangrijk is om 
een gedegen en compleet overzicht op te 
stellen van openbare eigendommen om 
voor een veilige en voorspelbare zakelijke 
omgeving te zorgen, de continuïteit van 
teruggave van particulier eigendom te 
verzekeren, alsmede de illegale 
ontvreemding van publieke goederen door 
particuliere belangen te voorkomen;

7. vestigt de aandacht op vele gemelde 
onregelmatigheden, in het bijzonder op het 
gebied van privatisering en van 
overheidsopdrachten, en roept op tot meer 
actieve betrokkenheid van de kant van 
wetshandhavingsinstanties om ervoor te 
waarborgen dat zij een grondig onderzoek 
zullen uitvoeren en de daders voor het 
gerecht zullen brengen; wijst er in dit 
verband op dat het uiterst belangrijk is om 
een gedegen en compleet overzicht op te 
stellen van openbare eigendommen om 
voor een veilige en voorspelbare zakelijke 
omgeving te zorgen, de continuïteit van 
teruggave van particulier eigendom te 
verzekeren, alsmede de illegale 
ontvreemding van publieke goederen door 
particuliere belangen te voorkomen; is 
ernstig bezorgd over het wetsvoorstel tot 
wijziging van de wet inzake openbare 
aanbestedingen, dat niet in 
overeenstemming is met de eigen strategie 
van de Servische regering voor de 
ontwikkeling van openbare 
aanbestedingen en dat de autoriteit 
openbare aanbestedingen zou 
verzwakken; dringt bij de Servische 
regering aan op een zorgvuldige 
inspraakprocedure over het wetsvoorstel 
en verzoekt de Servische regering de wet 
in overeenstemming te brengen met haar 
officiële strategie voor openbare 
aanbestedingen en met internationale 
normen;

Or. en

Amendement 76
Kinga Gál

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. vestigt de aandacht op vele gemelde 
onregelmatigheden, in het bijzonder op het 
gebied van privatisering en van 
overheidsopdrachten, en roept op tot meer 
actieve betrokkenheid van de kant van 
wetshandhavingsinstanties om ervoor te 
waarborgen dat zij een grondig onderzoek 
zullen uitvoeren en de daders voor het 
gerecht zullen brengen; wijst er in dit 
verband op dat het uiterst belangrijk is om 
een gedegen en compleet overzicht op te 
stellen van openbare eigendommen om 
voor een veilige en voorspelbare zakelijke 
omgeving te zorgen, de continuïteit van 
teruggave van particulier eigendom te 
verzekeren, alsmede de illegale 
ontvreemding van publieke goederen door 
particuliere belangen te voorkomen;

7. vestigt de aandacht op vele gemelde 
onregelmatigheden, in het bijzonder op het 
gebied van privatisering en van 
overheidsopdrachten, en roept op tot meer 
actieve betrokkenheid van de kant van 
wetshandhavingsinstanties om ervoor te 
waarborgen dat zij een grondig onderzoek 
zullen uitvoeren en de daders voor het 
gerecht zullen brengen; wijst er in dit 
verband op dat het uiterst belangrijk is om 
een gedegen en compleet overzicht op te 
stellen van openbare eigendommen om 
voor een veilige en voorspelbare zakelijke 
omgeving te zorgen, de continuïteit van 
teruggave van particulier eigendom te 
verzekeren, alsmede de illegale 
ontvreemding van publieke goederen door 
particuliere belangen te voorkomen; is 
verheugd dat de goedgekeurde wet inzake 
rehabilitatie controversiële kwesties over 
collectieve schuld heeft opgelost en dat de 
individuele verantwoordelijkheid in deze 
wet prevaleert; en dringt er bij de regering 
op aan te zorgen voor efficiëntie en non-
discriminatie bij de uitvoering van de wet 
inzake teruggave en de wet inzake 
rehabilitatie;

Or. en

Amendement 77
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ingenomen met de goedkeuring van de 
wet op de financiering van politieke 
activiteiten, die een belangrijke stap is naar 
transparantie van het politieke systeem, en 
dringt aan op een adequate uitvoering, in 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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het bijzonder om een doeltreffend systeem 
van toezicht op transacties en van 
effectieve sancties te waarborgen;

Or. en

Amendement 78
Kinga Gál

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is verheugd over de werking van de 
democratisch verkozen nationale 
minderheidsraden, die de nationale 
minderheden vertegenwoordigen op het 
gebied van onderwijs, cultuur, media en 
het gebruik van de officiële taal; wijst 
evenwel op het belang van de volledige 
uitoefening van de bevoegdheden van 
deze organen voor zelfbestuur en op de 
noodzaak om in de wet inzake de 
nationale minderheidsraden een 
toereikende financiering uit 
begrotingsmiddelen te garanderen; neemt 
kennis van de klachten over 
onregelmatigheden in het 
voorbereidingsproces en de juridische 
vereisten voor de oprichting van de raden 
evenals van klachten over inbreuken op 
de gegarandeerde bevoegdheden van de 
nationale raden door sommige ministeries 
en gemeenten en dringt er bij de 
autoriteiten op aan om erop te reageren; 
en is verheugd over die besluiten van de 
administratieve rechtbank van Servië die 
de processen van de nationale raad van de 
Hongaarse nationale minderheid hebben 
gesteund, naar aanleiding van de 
inbreuken op de bevoegdheden van de 
nationale raad door lokale autoriteiten;

Or. en
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Amendement 79
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst op het belang van het werk van het 
parlement en is verheugd over de stappen 
die zijn ondernomen om zijn wetgevende 
rol en toezicht op de activiteiten van de 
overheid te versterken, en dringt aan op 
verdere inspanningen om de capaciteiten 
voor een effectieve uitvoering van zijn 
taken verder te ontwikkelen, met name 
inzake toezicht op veiligheidsdiensten; 
juicht in dit verband het besluit toe om de 
diensten van het parlement te 
reorganiseren, met het oog op 
stroomlijning en verbetering van de 
efficiëntie van hun werk;

9. wijst op het belang van het werk van het 
parlement en is verheugd over de stappen 
die zijn ondernomen om zijn wetgevende 
rol en toezicht op de activiteiten van de 
overheid te versterken, en dringt aan op 
verdere inspanningen om de capaciteiten 
voor een effectieve uitvoering van zijn 
taken verder te ontwikkelen, met name 
inzake toezicht op de veiligheidsdiensten; 
juicht in dit verband het besluit toe om de 
diensten van het parlement te 
reorganiseren, met het oog op 
stroomlijning en verbetering van de 
efficiëntie van hun werk;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. constateert de hervorming van de 
rechterlijke macht en vervolging, alsmede 
de reorganisatie van het systeem met het 
oog op verbetering van de efficiëntie en het 
wegwerken van de achterstand van 
rechtszaken; merkt echter op dat er meer 
inspanningen moeten worden 
ondernomen om de onafhankelijkheid en 
de professionaliteit van deze twee sectoren 
te verzekeren; is bezorgd over de 
tekortkomingen die nog steeds bestaan in 

10. neemt nota van de hervorming van de 
rechterlijke macht en openbare vervolging, 
alsmede van de reorganisatie van het 
systeem met het oog op verbetering van de 
efficiëntie en het wegwerken van de 
achterstand van rechtszaken; verzoekt de 
openbare aanklager van Servië en de 
rechtbanken een richtlijn uit te vaardigen 
om onmiddellijk alle strafrechtelijke 
procedures te beëindigen die zijn ingesteld 
op grond van artikel 359 van het wetboek 
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de beroepsprocedure van de niet-
herbenoemde rechters en officieren en van 
justitie, met inbegrip van procedure- en 
standaardfouten; dringt erop aan dat het 
proces op transparante wijze en zonder 
druk van buitenaf op de Hoge Raad wordt 
voltooid;

van strafrecht wegens machtsmisbruik, en 
verzoekt het Servische parlement artikel 
359 in te trekken en het wetboek van 
strafrecht zodanig te amenderen dat het in 
overeenstemming is met de Europese 
normen; dringt aan op efficiënte 
procesvoering bij de administratieve 
rechtbank en het grondwettelijk hof en op
uitvoering van vonnissen, en op billijke 
compensatie in gevallen waarin door de 
gewijzigde omstandigheden vonnissen niet 
kunnen worden uitgevoerd, en in gevallen 
waarin de partij die het geschil gewonnen 
heeft om enigerlei reden niet in staat is 
om te verzoeken om de uitvoering van het 
vonnis; dringt er bij de Servische regering 
op aan haar inspanningen op te voeren
om de onafhankelijkheid en de 
professionaliteit van niet alleen deze twee 
sectoren te verzekeren, maar ook op het 
gebied van juridische aanbesteding en het 
gehele rechtsstelsel dat, om in 
aanmerking te komen voor EU-
toetredingsprocedures, ingrijpende en 
diepgaande hervormingen dient te 
ondergaan; is bezorgd over de 
tekortkomingen die nog steeds bestaan in 
de beroepsprocedure van de niet-
herbenoemde rechters en officieren en van 
justitie, met inbegrip van procedure- en 
standaardfouten; benadrukt dat de 
ontwikkeling van een apolitieke 
rechterlijke macht en de scheiding der 
machten essentiële elementen zijn in de 
hervorming van de rechterlijke macht;
dringt erop aan dat het proces op 
transparante wijze en zonder druk van 
buitenaf op de Hoge Raad van Justitie 
wordt voltooid;

Or. en

Amendement 81
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. constateert de hervorming van de 
rechterlijke macht en vervolging, alsmede 
de reorganisatie van het systeem met het 
oog op verbetering van de efficiëntie en het 
wegwerken van de achterstand van 
rechtszaken; merkt echter op dat er meer 
inspanningen moeten worden ondernomen 
om de onafhankelijkheid en de 
professionaliteit van deze twee sectoren te 
verzekeren; is bezorgd over de
tekortkomingen die nog steeds bestaan in 
de beroepsprocedure van de niet-
herbenoemde rechters en officieren en van 
justitie, met inbegrip van procedure- en 
standaardfouten; dringt erop aan dat het
proces op transparante wijze en zonder 
druk van buitenaf op de Hoge Raad wordt 
voltooid;

10. neemt nota van de hervorming van de 
rechterlijke macht en openbare vervolging, 
alsmede de reorganisatie van het systeem 
met het oog op verbetering van de 
efficiëntie en het wegwerken van de 
achterstand van rechtszaken; merkt echter 
op dat er meer inspanningen moeten 
worden ondernomen om de 
onafhankelijkheid en de professionaliteit 
van deze twee sectoren te verzekeren; 
betreurt ten zeerste de lacunes en ernstige 
tekortkomingen in de rechterlijke 
toetsingsprocedure alsmede in de 
beroepsprocedure van de niet-herbenoemde 
rechters en officieren van justitie, met 
inbegrip van procedure- en 
standaardfouten; dringt aan op de 
nietigverklaring van de besluiten die zijn 
genomen sinds de arrestatie van een lid 
van de Hoge Raad van Justitie, evenals 
van die besluiten die niet stroken met de 
richtsnoeren en beginselen van een eerlijk 
proces, en dringt daarna aan op een 
proces dat op transparante wijze en zonder 
druk van buitenaf op de Hoge Raad van 
Justitie wordt voltooid; wijst op de 
noodzaak van een systeem van 
regelmatige beoordeling van de prestaties 
van rechters om een voortdurende 
kwaliteit van de rechterlijke macht na 
voltooiing te verzekeren;

Or. en

Amendement 82
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. constateert de hervorming van de 
rechterlijke macht en vervolging, alsmede 
de reorganisatie van het systeem met het 
oog op verbetering van de efficiëntie en het 
wegwerken van de achterstand van 
rechtszaken; merkt echter op dat er meer 
inspanningen moeten worden ondernomen 
om de onafhankelijkheid en de 
professionaliteit van deze twee sectoren te 
verzekeren; is bezorgd over de 
tekortkomingen die nog steeds bestaan in 
de beroepsprocedure van de niet-
herbenoemde rechters en officieren en van 
justitie, met inbegrip van procedure- en 
standaardfouten; dringt erop aan dat het 
proces op transparante wijze en zonder 
druk van buitenaf op de Hoge Raad wordt 
voltooid;

10. neemt nota van de hervorming van de 
rechterlijke macht en openbare vervolging, 
alsmede de reorganisatie van het systeem 
met het oog op verbetering van de 
efficiëntie en het wegwerken van de 
achterstand van rechtszaken; merkt echter 
op dat er meer inspanningen moeten 
worden ondernomen om de 
onafhankelijkheid en de professionaliteit 
van deze twee sectoren te verzekeren; is 
diep verontrust over de onafhankelijkheid 
en de samenstelling van de Hoge Raad 
van Justitie, waarin leden zitten die 
hebben meegewerkt aan omstreden 
beslissingen, en over de gerapporteerde 
onduidelijkheid en onregelmatigheden 
rond de toetsingsprocedures die door de 
Hoge Raad van Justitie zijn uitgevoerd, 
die in veel gevallen ertoe leidt dat leden 
van de rechterlijke macht zonder een 
eerlijk proces uit het ambt worden 
verwijderd; is bezorgd over de 
tekortkomingen die nog steeds bestaan in
de beroepsprocedure van de niet-
herbenoemde rechters en officieren van 
justitie, met inbegrip van procedure- en 
standaardfouten; dringt erop aan dat het 
proces op transparante wijze en zonder 
druk van buitenaf op de Hoge Raad van 
Justitie wordt voltooid;

Or. en

Amendement 83
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. constateert de hervorming van de 
rechterlijke macht en vervolging, alsmede 

10. is ingenomen met de hervorming van 
de rechterlijke macht en openbare 
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de reorganisatie van het systeem met het 
oog op verbetering van de efficiëntie en 
het wegwerken van de achterstand van 
rechtszaken; merkt echter op dat er meer
inspanningen moeten worden ondernomen 
om de onafhankelijkheid en de 
professionaliteit van deze twee sectoren te 
verzekeren; is bezorgd over de 
tekortkomingen die nog steeds bestaan in 
de beroepsprocedure van de niet-
herbenoemde rechters en officieren en van 
justitie, met inbegrip van procedure- en 
standaardfouten; dringt erop aan dat het 
proces op transparante wijze en zonder 
druk van buitenaf op de Hoge Raad wordt 
voltooid;

vervolging, die leiden tot een grotere 
onpartijdigheid en verantwoordelijkheid 
van rechters, alsmede tot een grotere 
efficiëntie van het systeem en oplossing 
van de achterstand van rechtszaken; merkt 
echter op dat er verdere inspanningen 
moeten worden ondernomen om de 
onafhankelijkheid en de professionaliteit 
van deze twee sectoren te verzekeren; is 
bezorgd over de tekortkomingen die nog 
steeds bestaan in de beroepsprocedure van 
de niet-herbenoemde rechters en officieren 
van justitie, met inbegrip van procedure- en 
standaardfouten; dringt erop aan dat het 
proces op transparante wijze en zonder 
druk van buitenaf op de Hoge Raad van 
Justitie wordt voltooid;

Or. en

Amendement 84
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. constateert de hervorming van de 
rechterlijke macht en vervolging, alsmede 
de reorganisatie van het systeem met het 
oog op verbetering van de efficiëntie en het 
wegwerken van de achterstand van 
rechtszaken; merkt echter op dat er meer 
inspanningen moeten worden ondernomen 
om de onafhankelijkheid en de 
professionaliteit van deze twee sectoren te 
verzekeren; is bezorgd over de 
tekortkomingen die nog steeds bestaan in 
de beroepsprocedure van de niet-
herbenoemde rechters en officieren en van 
justitie, met inbegrip van procedure- en 
standaardfouten; dringt erop aan dat het 
proces op transparante wijze en zonder 
druk van buitenaf op de Hoge Raad wordt 

10. juicht de positieve stappen toe in het 
kader van de hervorming van de 
rechterlijke macht en openbare vervolging, 
alsmede de reorganisatie van het systeem 
met het oog op verbetering van de 
efficiëntie en het wegwerken van de 
achterstand van rechtszaken, in 
overeenstemming met de aanbevelingen 
van de Venetië-commissie; merkt echter op 
dat er meer inspanningen moeten worden 
ondernomen om de onafhankelijkheid en 
de professionaliteit van deze twee sectoren 
te verzekeren; is bezorgd over de 
tekortkomingen die nog steeds bestaan in 
de beroepsprocedure van de niet-
herbenoemde rechters en officieren van 
justitie, met inbegrip van procedure- en 
standaardfouten; dringt erop aan dat het 
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voltooid; proces op transparante wijze en zonder 
druk van buitenaf op de Hoge Raad van 
Justitie wordt voltooid;

Or. en

Amendement 85
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. constateert de hervorming van de 
rechterlijke macht en vervolging, alsmede 
de reorganisatie van het systeem met het 
oog op verbetering van de efficiëntie en het 
wegwerken van de achterstand van 
rechtszaken; merkt echter op dat er meer 
inspanningen moeten worden ondernomen 
om de onafhankelijkheid en de 
professionaliteit van deze twee sectoren te 
verzekeren; is bezorgd over de 
tekortkomingen die nog steeds bestaan in 
de beroepsprocedure van de niet-
herbenoemde rechters en officieren en van 
justitie, met inbegrip van procedure- en 
standaardfouten; dringt erop aan dat het 
proces op transparante wijze en zonder 
druk van buitenaf op de Hoge Raad wordt 
voltooid;

10. neemt nota van de hervorming van de 
rechterlijke macht en openbare vervolging, 
alsmede de reorganisatie van het systeem 
met het oog op verbetering van de 
efficiëntie en het wegwerken van de 
achterstand van rechtszaken; onderstreept
dat er meer inspanningen moeten worden 
ondernomen om de onafhankelijkheid en 
de professionaliteit van deze twee sectoren 
te verzekeren; is bezorgd over een aantal
tekortkomingen in de beroepsprocedure 
van de niet-herbenoemde rechters en 
officieren van justitie, met inbegrip van 
procedure- en standaardfouten; verzoekt de 
autoriteiten dringend ervoor te zorgen dat 
de Hoge Raad van Justitie transparant en 
met gebruikmaking van al zijn 
bevoegdheden optreedt, zonder druk van 
buitenaf;

Or. en

Amendement 86
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. constateert de hervorming van de 
rechterlijke macht en vervolging, alsmede 
de reorganisatie van het systeem met het 
oog op verbetering van de efficiëntie en het 
wegwerken van de achterstand van 
rechtszaken; merkt echter op dat er meer 
inspanningen moeten worden ondernomen 
om de onafhankelijkheid en de 
professionaliteit van deze twee sectoren te 
verzekeren; is bezorgd over de 
tekortkomingen die nog steeds bestaan in 
de beroepsprocedure van de niet-
herbenoemde rechters en officieren en van 
justitie, met inbegrip van procedure- en 
standaardfouten; dringt erop aan dat het 
proces op transparante wijze en zonder 
druk van buitenaf op de Hoge Raad wordt 
voltooid;

10. neemt nota van de hervorming van de 
rechterlijke macht en openbare vervolging, 
alsmede de reorganisatie van het systeem 
met het oog op verbetering van de 
efficiëntie en het wegwerken van de 
achterstand van rechtszaken; merkt echter
op dat er meer inspanningen moeten 
worden ondernomen om de 
onafhankelijkheid en de professionaliteit 
van deze twee sectoren te verzekeren; is 
bezorgd over de tekortkomingen die nog 
steeds bestaan in de beroepsprocedure van 
de niet-herbenoemde rechters en officieren 
van justitie, met inbegrip van procedure- en 
standaardfouten, en over het effect van 
deze tekortkomingen op de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht, de scheiding der machten en de 
rechtsstaat; stelt voor dat de 
toetsingsprocedure voor de benoeming 
van rechters wordt uitgevoerd door een 
onafhankelijke beroepsinstantie binnen 
de rechterlijke macht, die consistente en 
vaste, duidelijk in de wet vastgelegde 
criteria toepast; dringt erop aan dat het 
proces op transparante wijze en zonder 
druk van buitenaf op de Hoge Raad van 
Justitie wordt voltooid;

Or. en

Amendement 87
Pino Arlacchi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. constateert de hervorming van de 
rechterlijke macht en vervolging, alsmede 
de reorganisatie van het systeem met het 
oog op verbetering van de efficiëntie en het 

10. is ingenomen met de hervorming van 
de rechterlijke macht en openbare 
vervolging, alsmede de reorganisatie van 
het systeem met het oog op verbetering van 
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wegwerken van de achterstand van 
rechtszaken; merkt echter op dat er meer 
inspanningen moeten worden ondernomen 
om de onafhankelijkheid en de 
professionaliteit van deze twee sectoren te 
verzekeren; is bezorgd over de 
tekortkomingen die nog steeds bestaan in 
de beroepsprocedure van de niet-
herbenoemde rechters en officieren en van 
justitie, met inbegrip van procedure- en 
standaardfouten; dringt erop aan dat het 
proces op transparante wijze en zonder 
druk van buitenaf op de Hoge Raad wordt 
voltooid;

de efficiëntie en het wegwerken van de 
achterstand van rechtszaken; merkt echter 
op dat er meer inspanningen moeten 
worden ondernomen om de 
onafhankelijkheid en de professionaliteit 
van deze twee sectoren te verzekeren; is 
bezorgd over de tekortkomingen die nog 
steeds bestaan in de beroepsprocedure van 
de niet-herbenoemde rechters en officieren 
van justitie, met inbegrip van procedure- en 
standaardfouten; dringt erop aan dat het 
proces op transparante wijze en zonder 
druk van buitenaf op de Hoge Raad van 
Justitie wordt voltooid;

Or. en

Amendement 88
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. maakt zich ernstig zorgen over 
herhaalde beschuldigingen dat artikel 359 
van het Wetboek van Strafrecht inzake 
misbruik van het ambt te pas en te onpas 
wordt gebruikt; roept de autoriteiten op om 
snel het Wetboek van Strafrecht te herzien 
om te verzekeren dat het in 
overeenstemming is met de Europese 
normen en om onmiddellijk een einde te 
maken aan aanklachten op grond van de 
bepaling inzake misbruik van het ambt, 
hetgeen het vertrouwen in de rechtsstaat 
in het land ondermijnt;

11. maakt zich ernstig zorgen over 
herhaalde beschuldigingen dat artikel 359 
van het Wetboek van Strafrecht inzake 
misbruik van het ambt te pas en te onpas 
wordt gebruikt, hetgeen volgens de 
berichten gepaard ging met grootschalige 
blokkering van bedrijfs- en particuliere 
tegoeden; onderstreept dat deze 
beschuldigingen het vertrouwen in de 
rechtsstaat in het land hebben 
ondermijnd; roept de autoriteiten op om 
snel het Wetboek van Strafrecht te herzien 
om te verzekeren dat het in 
overeenstemming is met de Europese 
normen en om onmiddellijk een einde te 
maken aan aanklachten op grond van de 
bepaling inzake misbruik van het ambt, 
alsmede aan de praktijk van blokkering 
van tegoeden van aangeklaagden 
krachtens artikel 359, die nog meer 
schadelijke gevolgen op maatschappelijk 
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gebied en negatieve consequenties voor de 
economie heeft gehad;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. maakt zich ernstig zorgen over 
herhaalde beschuldigingen dat artikel 359 
van het Wetboek van Strafrecht inzake 
misbruik van het ambt te pas en te onpas 
wordt gebruikt; roept de autoriteiten op om 
snel het Wetboek van Strafrecht te herzien 
om te verzekeren dat het in 
overeenstemming is met de Europese
normen en om onmiddellijk een einde te 
maken aan aanklachten op grond van de 
bepaling inzake misbruik van het ambt, 
hetgeen het vertrouwen in de rechtsstaat in 
het land ondermijnt;

11. maakt zich ernstig zorgen over 
herhaalde beschuldigingen dat artikel 359 
van het Wetboek van Strafrecht inzake 
misbruik van het ambt te pas en te onpas 
wordt gebruikt; roept de autoriteiten op om 
snel het Wetboek van Strafrecht te herzien 
om te verzekeren dat het in 
overeenstemming is met de Europese 
normen en om onmiddellijk een einde te 
maken aan het bevorderen van hangende 
strafrechtelijke procedure en aan
aanklachten op grond van de bepaling 
inzake misbruik van het ambt, hetgeen het 
vertrouwen in de rechtsstaat in het land 
ondermijnt;

Or. en

Amendement 90
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. vestigt de aandacht op ernstige 
tekortkomingen in het functioneren van het 
programma voor bescherming van getuigen 
in gevallen van oorlogsmisdaden, waardoor 
een aantal getuigen vrijwillig uit het 

12. merkt op dat de vervolging van 
binnenlandse oorlogsmisdaden gestaag is 
voortgezet, maar vestigt de aandacht op 
ernstige tekortkomingen in het 
functioneren van het programma voor 
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programma zijn gestapt na systematische 
intimidatie; dringt er bij het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en het Openbaar 
Ministerie dat oorlogsmisdaden vervolgt 
op aan zich actief in te zetten voor de 
waarborging van de veiligheid en het 
welzijn van alle getuigen die deelnemen 
aan het beschermingsprogramma; 
onderstreept dat een functioneel 
beschermingsprogramma voor getuigen 
van het allergrootste belang is voor de 
rechtsstaat in het land, alsook om de 
politieke wil te laten zien om effectief 
gevallen van oorlogsmisdaden aan te 
pakken die door de nationale rechterlijke 
macht zijn overgelaten aan het Joegoslavië-
tribunaal;

bescherming van getuigen in gevallen van 
oorlogsmisdaden, waardoor een aantal 
getuigen vrijwillig uit het programma zijn 
gestapt na systematische intimidatie; dringt 
er bij het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en het Openbaar Ministerie dat 
oorlogsmisdaden vervolgt op aan zich 
actief in te zetten voor de waarborging van 
de veiligheid en het welzijn van alle 
getuigen die deelnemen aan het 
beschermingsprogramma; onderstreept dat 
een functioneel beschermingsprogramma 
voor getuigen van het allergrootste belang 
is voor de rechtsstaat in het land, alsook 
om de politieke wil te laten zien om 
effectief gevallen van oorlogsmisdaden aan 
te pakken die door de nationale rechterlijke 
macht zijn overgelaten aan het Joegoslavië-
tribunaal;

Or. en

Amendement 91
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. vestigt de aandacht op ernstige 
tekortkomingen in het functioneren van het 
programma voor bescherming van getuigen 
in gevallen van oorlogsmisdaden, waardoor 
een aantal getuigen vrijwillig uit het 
programma zijn gestapt na systematische 
intimidatie; dringt er bij het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en het Openbaar 
Ministerie dat oorlogsmisdaden vervolgt 
op aan zich actief in te zetten voor de 
waarborging van de veiligheid en het 
welzijn van alle getuigen die deelnemen 
aan het beschermingsprogramma; 
onderstreept dat een functioneel 
beschermingsprogramma voor getuigen 
van het allergrootste belang is voor de 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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rechtsstaat in het land, alsook om de 
politieke wil te laten zien om effectief 
gevallen van oorlogsmisdaden aan te 
pakken die door de nationale rechterlijke 
macht zijn overgelaten aan het Joegoslavië-
tribunaal;

Or. en

Amendement 92
László Tőkés

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. wijst op het belang van 
openstelling van het Nationaal Archief 
door de centrale regering van Servië, met 
inbegrip van de documenten van de 
voormalige geheime dienst, de UDBA, als 
een essentiële stap in de verdere 
hervorming en democratisering van 
Servië; dringt er voorts bij de autoriteiten 
op aan een adequate dienst binnen de 
overheid aan te wijzen die 
verantwoordelijk is voor de organisatie en 
de verzekering van de openstelling van de 
archieven;

Or. en

Amendement 93
László Tőkés

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. dringt er bij de Servische 
autoriteiten op aan de juridische 
rehabilitatie en financiële compensatie 
van personen die in het verleden om 
politieke, etnische of religieuze redenen 
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zijn vervolgd, waaronder ook degenen die 
het slachtoffer zijn geworden van de 
toepassing van collectieve schuld, in gang 
te zetten en te waarborgen;

Or. en

Amendement 94
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is ingenomen met de vooruitgang bij 
de hervormingen van de overheidsdiensten 
maar onderstreept dat er nog steeds 
inspanningen nodig zijn om deze te 
professionaliseren en onafhankelijk te 
maken van politieke invloed, door een 
systeem van benoemingen en carrière op 
grond van verdiensten onverkort toe te 
passen; pleit voor een betere coördinatie 
bij de uitvoering van de strategie voor de 
hervorming van het overheidsapparaat en 
voor integratie van het lokale bestuur in het 
wetgevingskader;

13. prijst Servië vanwege de lopende
hervorming van de overheidsdiensten, 
waardoor de bestuurlijke capaciteit van 
het land is verbeterd; pleit voor een betere 
coördinatie bij de uitvoering van de 
strategie voor de hervorming van het 
overheidsapparaat en voor integratie van 
het lokale bestuur in het wetgevingskader;

Or. en

Amendement 95
Kinga Gál

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is ingenomen met de vooruitgang bij de 
hervormingen van de overheidsdiensten 
maar onderstreept dat er nog steeds 
inspanningen nodig zijn om deze te 
professionaliseren en onafhankelijk te 

13. is ingenomen met de vooruitgang bij de 
hervormingen van de overheidsdiensten 
maar onderstreept dat er nog steeds 
inspanningen nodig zijn om deze te 
professionaliseren en onafhankelijk te 
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maken van politieke invloed, door een 
systeem van benoemingen en carrière op 
grond van verdiensten onverkort toe te 
passen; pleit voor een betere coördinatie bij 
de uitvoering van de strategie voor de 
hervorming van het overheidsapparaat en 
voor integratie van het lokale bestuur in het 
wetgevingskader;

maken van politieke invloed, door een 
systeem van benoemingen en carrière op 
grond van verdiensten onverkort toe te 
passen; pleit voor een betere coördinatie bij 
de uitvoering van de strategie voor de 
hervorming van het overheidsapparaat en 
voor integratie van het lokale bestuur in het 
wetgevingskader; vestigt de aandacht op 
de ondervertegenwoordiging van 
nationale minderheden binnen het 
openbaar bestuur, de rechterlijke macht 
en staatsbedrijven;

Or. en

Amendement 96
Andrey Kovatchev, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de autoriteiten dringend 
zich te blijven inzetten om de erfenis van 
de voormalige communistische geheime 
diensten en hun agenten, alsook hun 
invloed in de politieke, academische, 
economische, sociale sfeer en de media uit 
te bannen, met name door een verdere 
hervorming van de veiligheidssector, 
uitbreiding van het parlementaire toezicht 
en de controle op de veiligheidsdiensten, 
en openstelling van de archieven van de 
voormalige Joegoslavische geheime 
diensten; moedigt de autoriteiten aan de 
toegang tot de archieven met betrekking 
tot de voormalige republieken van 
Joegoslavië te vergemakkelijken en deze 
aan de respectieve regeringen te 
restitueren, als zij daarom verzoeken;

Or. en
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Amendement 97
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. is ingenomen met de rol van 
onafhankelijke regelgevende instanties 
voor de verbetering van de efficiëntie en 
transparantie van de instellingen van het 
land; prijst in het bijzonder de 
werkzaamheden van de ombudsman en 
commissaris Informatie van openbaar 
belang en bescherming van 
persoonsgegevens; dringt er bij de 
autoriteiten op aan de nationale 
rekenkamer, de Mededingingsautoriteit, 
het Bureau overheidsopdrachten en de 
Commissie Bescherming van de rechten 
van inschrijvers te voorzien van voldoende 
financiële, administratieve en ruimtelijke 
capaciteit voor het uitvoeren van hun 
taken; herhaalt dat onafhankelijke 
regelgevende instanties essentieel zijn in 
de strijd tegen de systemische corruptie en 
voor efficiënt toezicht van de overheid;

Or. en

Amendement 98
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst erop dat sterke onafhankelijke 
media een onmisbaar element zijn van een 
democratisch system; juicht in dit verband 
de goedkeuring toe van de strategie voor de 
ontwikkeling van het openbare 
informatiesysteem en het bijbehorende 
actieplan, alsmede het plan van de overheid 

15. wijst erop dat sterke, professionele en
onafhankelijke media en 
internetaanbieders een onmisbaar element 
zijn van een democratisch system; juicht in 
dit verband de goedkeuring toe van de 
strategie voor de ontwikkeling van het 
openbare informatiesysteem en het 
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zich uit elk eigendom van de media terug 
te trekken; is echter bezorgd over pogingen 
om controle en invloed uit te oefenen op de 
mediasector en roept de autoriteiten op 
ervoor te zorgen dat de media 
onafhankelijk zijn van politieke druk en 
andere beïnvloeding; is bezorgd over 
bedreigingen van Servische journalisten, en 
dringt aan op grondig onderzoek hiernaar 
om de journalisten een veilige omgeving te 
verschaffen zodat zij hun werk effectief en 
zonder noodzaak tot zelfcensuur kunnen 
uitvoeren; onderstreept dat er maatregelen 
nodig zijn tegen de concentratie van 
media-eigendom en het gebrek aan 
transparantie in de media, alsook dat er 
voor gelijke toegang tot de reclamemarkt 
moet worden gezorgd, met inbegrip van de 
uitgaven uit de openbare middelen voor 
reclame en promotie; dringt aan op 
eerbiediging van de gedragscode door de 
journalisten;

bijbehorende actieplan, alsmede het plan 
van de overheid zich uit elk eigendom van 
de media terug te trekken; is echter 
bezorgd over pogingen om controle en 
invloed uit te oefenen op de mediasector en 
roept de autoriteiten op ervoor te zorgen 
dat de media onafhankelijk zijn van 
politieke druk en andere beïnvloeding; is 
bezorgd over bedreigingen van Servische 
journalisten, en dringt aan op grondig 
onderzoek hiernaar om de journalisten een 
veilige omgeving te verschaffen zodat zij 
hun werk effectief en zonder noodzaak tot 
zelfcensuur kunnen uitvoeren; onderstreept 
dat er maatregelen nodig zijn tegen de 
concentratie van media-eigendom en het 
gebrek aan transparantie in de media, 
alsook dat er voor gelijke toegang tot de 
reclamemarkt moet worden gezorgd, met 
inbegrip van de uitgaven uit de openbare 
middelen voor reclame en promotie; dringt 
aan op eerbiediging van de gedragscode 
door de journalisten; constateert dat het 
aantal internetaansluitingen nog steeds 
laag is; erkent het belang van het internet 
in het kader van de mediavrijheid en 
dringt er bij de autoriteiten op aan om 
zich op dit gebied tot het uiterste in te 
spannen;

Or. en

Amendement 99
Kinga Gál

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst erop dat sterke onafhankelijke 
media een onmisbaar element zijn van een 
democratisch system; juicht in dit verband 
de goedkeuring toe van de strategie voor de 
ontwikkeling van het openbare 
informatiesysteem en het bijbehorende 

15. wijst erop dat sterke onafhankelijke 
media een onmisbaar element zijn van een 
democratisch system; juicht in dit verband 
de goedkeuring toe van de strategie voor de 
ontwikkeling van het openbare 
informatiesysteem en het bijbehorende 



AM\890151NL.doc 81/138 PE480.653v01-00

NL

actieplan, alsmede het plan van de overheid 
zich uit elk eigendom van de media terug 
te trekken; is echter bezorgd over pogingen 
om controle en invloed uit te oefenen op de 
mediasector en roept de autoriteiten op 
ervoor te zorgen dat de media 
onafhankelijk zijn van politieke druk en 
andere beïnvloeding; is bezorgd over 
bedreigingen van Servische journalisten, en 
dringt aan op grondig onderzoek hiernaar 
om de journalisten een veilige omgeving te 
verschaffen zodat zij hun werk effectief en 
zonder noodzaak tot zelfcensuur kunnen 
uitvoeren; onderstreept dat er maatregelen 
nodig zijn tegen de concentratie van 
media-eigendom en het gebrek aan 
transparantie in de media, alsook dat er 
voor gelijke toegang tot de reclamemarkt 
moet worden gezorgd, met inbegrip van de 
uitgaven uit de openbare middelen voor 
reclame en promotie; dringt aan op 
eerbiediging van de gedragscode door de 
journalisten;

actieplan, alsmede het plan van de overheid 
zich uit elk eigendom van de media terug 
te trekken; is verheugd over het feit dat de 
strategie de grondwettelijke rechten 
inzake media in minderheidstalen 
eerbiedigt; is echter bezorgd over pogingen 
om controle en invloed uit te oefenen op de 
mediasector en roept de autoriteiten op 
ervoor te zorgen dat de media 
onafhankelijk zijn van politieke druk en 
andere beïnvloeding; is bezorgd over 
bedreigingen van Servische journalisten, en 
dringt aan op grondig onderzoek hiernaar 
om de journalisten een veilige omgeving te 
verschaffen zodat zij hun werk effectief en 
zonder noodzaak tot zelfcensuur kunnen 
uitvoeren; onderstreept dat er maatregelen 
nodig zijn tegen de concentratie van 
media-eigendom en het gebrek aan 
transparantie in de media, alsook dat er 
voor gelijke toegang tot de reclamemarkt 
moet worden gezorgd, met inbegrip van de 
uitgaven uit de openbare middelen voor 
reclame en promotie; dringt aan op 
eerbiediging van de gedragscode door de 
journalisten;

Or. en

Amendement 100
Kristian Vigenin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst erop dat sterke onafhankelijke 
media een onmisbaar element zijn van een 
democratisch system; juicht in dit verband 
de goedkeuring toe van de strategie voor de 
ontwikkeling van het openbare 
informatiesysteem en het bijbehorende 
actieplan, alsmede het plan van de overheid 
zich uit elk eigendom van de media terug 
te trekken; is echter bezorgd over 

15. wijst erop dat sterke onafhankelijke 
media een onmisbaar element zijn van een 
democratisch system; juicht in dit verband 
de goedkeuring toe van de strategie voor de 
ontwikkeling van het openbare 
informatiesysteem en het bijbehorende 
actieplan, alsmede het plan van de overheid 
zich uit elk eigendom van de media terug 
te trekken; roept de autoriteiten op ervoor 
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pogingen om controle en invloed uit te 
oefenen op de mediasector en roept de 
autoriteiten op ervoor te zorgen dat de 
media onafhankelijk zijn van politieke 
druk en andere beïnvloeding; is bezorgd 
over bedreigingen van Servische 
journalisten, en dringt aan op grondig 
onderzoek hiernaar om de journalisten een 
veilige omgeving te verschaffen zodat zij 
hun werk effectief en zonder noodzaak tot 
zelfcensuur kunnen uitvoeren; onderstreept 
dat er maatregelen nodig zijn tegen de 
concentratie van media-eigendom en het 
gebrek aan transparantie in de media, 
alsook dat er voor gelijke toegang tot de 
reclamemarkt moet worden gezorgd, met 
inbegrip van de uitgaven uit de openbare 
middelen voor reclame en promotie; dringt 
aan op eerbiediging van de gedragscode 
door de journalisten;

te zorgen dat de mediasector onafhankelijk 
is van politieke druk en andere 
beïnvloeding; is bezorgd over bedreigingen 
van Servische journalisten, en dringt aan 
op grondig onderzoek hiernaar om de 
journalisten een veilige omgeving te 
verschaffen zodat zij hun werk effectief en 
zonder noodzaak tot zelfcensuur kunnen 
uitvoeren; onderstreept dat er maatregelen 
nodig zijn tegen de concentratie van 
media-eigendom en het gebrek aan 
transparantie in de media, alsook dat er 
voor gelijke toegang tot de reclamemarkt 
moet worden gezorgd, met inbegrip van de 
uitgaven uit de openbare middelen voor 
reclame en promotie; dringt aan op 
eerbiediging van de gedragscode door de 
journalisten;

Or. en

Amendement 101
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst erop dat sterke onafhankelijke 
media een onmisbaar element zijn van een 
democratisch system; juicht in dit verband 
de goedkeuring toe van de strategie voor de 
ontwikkeling van het openbare 
informatiesysteem en het bijbehorende 
actieplan, alsmede het plan van de overheid 
zich uit elk eigendom van de media terug 
te trekken; is echter bezorgd over pogingen 
om controle en invloed uit te oefenen op de 
mediasector en roept de autoriteiten op 
ervoor te zorgen dat de media 
onafhankelijk zijn van politieke druk en 
andere beïnvloeding; is bezorgd over 
bedreigingen van Servische journalisten, en 

15. wijst erop dat sterke onafhankelijke 
media een onmisbaar element zijn van een 
democratisch system; juicht in dit verband 
de goedkeuring toe van de strategie voor de 
ontwikkeling van het openbare 
informatiesysteem en het bijbehorende 
actieplan, alsmede het plan van de overheid 
zich uit elk eigendom van de media terug 
te trekken; is echter bezorgd over pogingen 
om controle en invloed uit te oefenen op de 
mediasector en roept de autoriteiten op 
ervoor te zorgen dat de media 
onafhankelijk zijn van politieke druk en 
andere beïnvloeding; is bezorgd over de
strafrechtelijke wet die is ingevoerd die 
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dringt aan op grondig onderzoek hiernaar 
om de journalisten een veilige omgeving te 
verschaffen zodat zij hun werk effectief en 
zonder noodzaak tot zelfcensuur kunnen 
uitvoeren; onderstreept dat er maatregelen 
nodig zijn tegen de concentratie van 
media-eigendom en het gebrek aan 
transparantie in de media, alsook dat er 
voor gelijke toegang tot de reclamemarkt 
moet worden gezorgd, met inbegrip van de 
uitgaven uit de openbare middelen voor 
reclame en promotie; dringt aan op 
eerbiediging van de gedragscode door de 
journalisten;

openbaar commentaar in de media over 
gerechtelijke procedures en arresten 
verbiedt; is bezorgd over bedreigingen van 
Servische journalisten, en dringt aan op 
grondig onderzoek hiernaar om de 
journalisten een veilige omgeving te 
verschaffen zodat zij hun werk effectief en 
zonder noodzaak tot zelfcensuur kunnen 
uitvoeren; onderstreept dat er maatregelen 
nodig zijn tegen de concentratie van 
media-eigendom en het gebrek aan 
transparantie in de media, alsook dat er 
voor gelijke toegang tot de reclamemarkt 
moet worden gezorgd, met inbegrip van de 
uitgaven uit de openbare middelen voor 
reclame en promotie; dringt aan op 
eerbiediging van de gedragscode door de 
journalisten;

Or. en

Amendement 102
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst erop dat sterke onafhankelijke 
media een onmisbaar element zijn van een 
democratisch system; juicht in dit verband 
de goedkeuring toe van de strategie voor de 
ontwikkeling van het openbare 
informatiesysteem en het bijbehorende 
actieplan, alsmede het plan van de overheid 
zich uit elk eigendom van de media terug 
te trekken; is echter bezorgd over pogingen 
om controle en invloed uit te oefenen op de 
mediasector en roept de autoriteiten op 
ervoor te zorgen dat de media 
onafhankelijk zijn van politieke druk en 
andere beïnvloeding; is bezorgd over 
bedreigingen van Servische journalisten, en 
dringt aan op grondig onderzoek hiernaar 
om de journalisten een veilige omgeving te 

15. wijst erop dat sterke onafhankelijke 
media een onmisbaar element zijn van een 
democratisch system; juicht in dit verband 
de goedkeuring toe van de strategie voor de 
ontwikkeling van het openbare 
informatiesysteem en het bijbehorende 
actieplan, alsmede het plan van de overheid 
zich uit elk eigendom van de media terug 
te trekken; is echter bezorgd over pogingen 
om controle en invloed uit te oefenen op de 
mediasector en roept de autoriteiten op 
ervoor te zorgen dat de media 
onafhankelijk zijn van politieke druk en 
andere beïnvloeding; roept de Servische 
regering op de vrijheid en 
onafhankelijkheid van de media in 
overeenstemming met de EU-normen te 
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verschaffen zodat zij hun werk effectief en 
zonder noodzaak tot zelfcensuur kunnen 
uitvoeren; onderstreept dat er maatregelen 
nodig zijn tegen de concentratie van 
media-eigendom en het gebrek aan 
transparantie in de media, alsook dat er 
voor gelijke toegang tot de reclamemarkt 
moet worden gezorgd, met inbegrip van de 
uitgaven uit de openbare middelen voor 
reclame en promotie; dringt aan op 
eerbiediging van de gedragscode door de 
journalisten;

garanderen; is bezorgd over bedreigingen 
van Servische journalisten, en dringt aan 
op grondig onderzoek hiernaar om de 
journalisten een veilige omgeving te 
verschaffen zodat zij hun werk effectief en 
zonder noodzaak tot zelfcensuur kunnen 
uitvoeren; onderstreept dat er maatregelen 
nodig zijn tegen de concentratie van 
media-eigendom en het gebrek aan 
transparantie in de media, alsook dat er 
voor gelijke toegang tot de reclamemarkt 
moet worden gezorgd, met inbegrip van de 
uitgaven uit de openbare middelen voor 
reclame en promotie; dringt aan op 
eerbiediging van de gedragscode door de 
journalisten;

Or. en

Amendement 103
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt het feit dat de 
overheidsautoriteiten de berichtgeving in 
het land over de incidenten van juli 2011 
in het noorden van Kosovo daadwerkelijk 
hebben stopgezet en een verkeerde 
voorstelling van de rol van KFOR in de 
gebeurtenissen hebben gegeven; 
onderstreept het belang van vrije en 
onafhankelijke media voor een 
democratisch en goed geïnformeerd 
publiek;

Schrappen

Or. en

Amendement 104
Takis Hadjigeorgiou
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt het feit dat de 
overheidsautoriteiten de berichtgeving in 
het land over de incidenten van juli 2011 
in het noorden van Kosovo daadwerkelijk 
hebben stopgezet en een verkeerde 
voorstelling van de rol van KFOR in de 
gebeurtenissen hebben gegeven;
onderstreept het belang van vrije en 
onafhankelijke media voor een 
democratisch en goed geïnformeerd 
publiek;

16. betreurt het feit dat de berichtgeving in 
het land over een aantal incidenten is
stopgezet en onderstreept het belang van 
vrije en onafhankelijke media voor een 
democratisch en goed geïnformeerd 
publiek;

Or. en

Amendement 105
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt het feit dat de 
overheidsautoriteiten de berichtgeving in 
het land over de incidenten van juli 2011 in 
het noorden van Kosovo daadwerkelijk 
hebben stopgezet en een verkeerde
voorstelling van de rol van KFOR in de 
gebeurtenissen hebben gegeven; 
onderstreept het belang van vrije en 
onafhankelijke media voor een 
democratisch en goed geïnformeerd 
publiek;

16. betreurt het feit dat de 
overheidsautoriteiten de berichtgeving in 
het land over de incidenten van juli 2011 in 
het noorden van Kosovo daadwerkelijk 
hebben stopgezet en op bepaalde punten 
een zeer eenzijdige voorstelling van de rol 
van KFOR in de gebeurtenissen hebben 
gegeven; onderstreept het belang van vrije 
en onafhankelijke media voor een 
democratisch en goed geïnformeerd 
publiek;

Or. de

Amendement 106
Emine Bozkurt
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is bezorgd over de protesten van 
etnische Albanezen tegen discriminatie en 
over de gespannen situatie in Sandžak, en 
roept de regering op hogere politieke 
prioriteit toe te kennen aan de verbetering 
van de situatie van minderheden, alsook 
hun toegang tot onderwijs en hun
vertegenwoordiging in de lokale 
instellingen, en aan de economische 
ontwikkeling van de Preševovallei en 
Sandžak; merkt op dat twee jaar na de 
verkiezingen van raden voor minderheden 
de Bosnische nationale raad nog steeds niet 
is ingesteld en dringt erop aan dat deze snel 
wordt opgericht, in overeenstemming met 
de regels; doet een beroep op de politieke 
en religieuze leiders zich te onthouden van 
opruiende uitspraken die de spanningen 
kunnen vergroten;

17. is bezorgd over de protesten van 
etnische Albanezen tegen discriminatie en 
over de gespannen situatie in Sandžak, en 
roept de regering op hogere politieke 
prioriteit toe te kennen aan de verbetering 
van de grondrechten van minderheden, 
alsook hun toegang tot onderwijs in hun 
eigen taal, gelijke toegang tot de 
arbeidsmarkt en eerlijke
vertegenwoordiging in de lokale 
instellingen, en aan de economische 
ontwikkeling van de Preševovallei en 
Sandžak; dringt er bij de Servische 
regering op aan alle nodige maatregelen 
te nemen om discriminatie en 
werkloosheid in deze regio's te bestrijden;
merkt op dat twee jaar na de verkiezingen 
van raden voor minderheden de Bosnische 
nationale raad nog steeds niet is ingesteld 
en dringt erop aan dat deze snel wordt 
opgericht, in overeenstemming met de 
regels; doet een beroep op de politieke en 
religieuze leiders zich te onthouden van 
opruiende uitspraken die de spanningen 
kunnen vergroten; dringt er bij de 
Servische regering op aan neutraal te 
blijven ten aanzien van de spanningen 
rond de religieuze gemeenschap in 
Sandžak en maatregelen te nemen om de 
goede betrekkingen met deze 
gemeenschap te verzekeren en 
tegelijkertijd haar recht op vrijheid van 
godsdienst te waarborgen;

Or. en

Amendement 107
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. is bezorgd over de protesten van 
etnische Albanezen tegen discriminatie en 
over de gespannen situatie in Sandžak, en 
roept de regering op hogere politieke 
prioriteit toe te kennen aan de verbetering 
van de situatie van minderheden, alsook 
hun toegang tot onderwijs en hun 
vertegenwoordiging in de lokale 
instellingen, en aan de economische 
ontwikkeling van de Preševovallei en 
Sandžak; merkt op dat twee jaar na de 
verkiezingen van raden voor minderheden 
de Bosnische nationale raad nog steeds niet 
is ingesteld en dringt erop aan dat deze snel 
wordt opgericht, in overeenstemming met 
de regels; doet een beroep op de politieke 
en religieuze leiders zich te onthouden van 
opruiende uitspraken die de spanningen 
kunnen vergroten;

17. spreekt zijn voldoening uit over de in 
het algemeen goede interetnische 
betrekkingen en over het feit dat het 
aantal en de intensiteit van de etnische 
incidenten in het land is afgenomen; is 
echter bezorgd over de protesten van 
etnische Albanezen tegen discriminatie en 
over de gespannen situatie in Sandžak, en 
roept de regering op hogere politieke 
prioriteit toe te kennen aan de verbetering 
van de situatie van minderheden, alsook 
hun toegang tot onderwijs en hun 
vertegenwoordiging in de lokale 
instellingen, en aan de economische 
ontwikkeling van de Preševovallei en 
Sandžak; merkt op dat twee jaar na de 
verkiezingen van raden voor minderheden 
de Bosnische nationale raad nog steeds niet 
is ingesteld vanwege vermeende fouten in 
de verkiezingsprocedure, en dringt erop 
aan dat deze snel wordt opgericht, in 
overeenstemming met de regels; doet een 
beroep op de politieke en religieuze leiders 
van alle betrokken partijen zich te 
onthouden van opruiende uitspraken die de 
spanningen kunnen vergroten;

Or. en

Amendement 108
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is bezorgd over de protesten van 
etnische Albanezen tegen discriminatie en 
over de gespannen situatie in Sandžak, en 
roept de regering op hogere politieke 
prioriteit toe te kennen aan de verbetering 

17. is bezorgd over de protesten van 
etnische Albanezen tegen discriminatie en 
over de gespannen situatie in Sandžak, en 
roept de regering op hogere politieke 
prioriteit toe te kennen aan de verbetering 
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van de situatie van minderheden, alsook 
hun toegang tot onderwijs en hun 
vertegenwoordiging in de lokale 
instellingen, en aan de economische 
ontwikkeling van de Preševovallei en 
Sandžak; merkt op dat twee jaar na de 
verkiezingen van raden voor minderheden
de Bosnische nationale raad nog steeds niet 
is ingesteld en dringt erop aan dat deze snel 
wordt opgericht, in overeenstemming met 
de regels; doet een beroep op de politieke 
en religieuze leiders zich te onthouden van 
opruiende uitspraken die de spanningen
kunnen vergroten;

van de situatie van minderheden, alsook 
hun toegang tot onderwijs en hun 
vertegenwoordiging in de lokale 
instellingen, en aan de economische 
ontwikkeling van de Preševovallei en 
Sandžak; is verheugd over het akkoord dat 
in oktober in de gemeente Bujanovac is 
gesloten, dat maatregelen bevat voor de 
integratie van etnische Albanezen in het 
openbaar bestuur, en dringt aan op snelle 
uitvoering hiervan; merkt op dat twee jaar 
na de verkiezingen van raden voor 
minderheden de Bosnische nationale raad 
nog steeds niet is ingesteld en dringt erop 
aan dat deze snel wordt opgericht, in 
overeenstemming met de regels; doet een 
beroep op de politieke en religieuze leiders 
zich te onthouden van opruiende uitspraken 
die de spanningen kunnen vergroten;

Or. en

Amendement 109
Kristian Vigenin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is bezorgd over de protesten van 
etnische Albanezen tegen discriminatie en 
over de gespannen situatie in Sandžak, en 
roept de regering op hogere politieke 
prioriteit toe te kennen aan de verbetering 
van de situatie van minderheden, alsook 
hun toegang tot onderwijs en hun 
vertegenwoordiging in de lokale 
instellingen, en aan de economische 
ontwikkeling van de Preševovallei en 
Sandžak; merkt op dat twee jaar na de 
verkiezingen van raden voor minderheden 
de Bosnische nationale raad nog steeds niet 
is ingesteld en dringt erop aan dat deze snel 
wordt opgericht, in overeenstemming met 
de regels; doet een beroep op de politieke 

17. roept de regering op, met het oog op 
de protesten van etnische Albanezen tegen 
discriminatie en de gespannen situatie in 
Sandžak, om hogere politieke prioriteit toe 
te kennen aan de verbetering van de 
situatie van minderheden, alsook hun 
toegang tot onderwijs en hun 
vertegenwoordiging in de lokale 
instellingen, en aan de economische 
ontwikkeling van de Preševovallei en 
Sandžak; merkt op dat twee jaar na de 
verkiezingen van raden voor minderheden 
de Bosnische nationale raad nog steeds niet 
is ingesteld en dringt erop aan dat deze snel 
wordt opgericht, in overeenstemming met 
de regels; doet een beroep op de politieke
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en religieuze leiders zich te onthouden van 
opruiende uitspraken die de spanningen 
kunnen vergroten;

en religieuze leiders zich te onthouden van 
opruiende uitspraken die de spanningen 
kunnen vergroten;

Or. en

Amendement 110
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is bezorgd over de protesten van 
etnische Albanezen tegen discriminatie en 
over de gespannen situatie in Sandžak, en 
roept de regering op hogere politieke 
prioriteit toe te kennen aan de verbetering 
van de situatie van minderheden, alsook 
hun toegang tot onderwijs en hun 
vertegenwoordiging in de lokale 
instellingen, en aan de economische 
ontwikkeling van de Preševovallei en 
Sandžak; merkt op dat twee jaar na de 
verkiezingen van raden voor minderheden 
de Bosnische nationale raad nog steeds niet 
is ingesteld en dringt erop aan dat deze snel 
wordt opgericht, in overeenstemming met 
de regels; doet een beroep op de politieke 
en religieuze leiders zich te onthouden van 
opruiende uitspraken die de spanningen 
kunnen vergroten;

17. is bezorgd over de protesten van 
etnische Albanezen tegen discriminatie en 
over de gespannen situatie in Sandžak, en 
roept de regering op hogere politieke 
prioriteit toe te kennen aan de verbetering 
van de situatie van alle minderheden, 
alsook hun toegang tot onderwijs en hun 
vertegenwoordiging in de lokale 
instellingen, en aan de economische 
ontwikkeling van de Preševovallei en 
Sandžak; merkt op dat twee jaar na de 
verkiezingen van raden voor minderheden 
de Bosnische nationale raad nog steeds niet 
is ingesteld en dringt erop aan dat deze snel 
wordt opgericht, in overeenstemming met 
de regels; doet een beroep op de politieke 
en religieuze leiders zich te onthouden van 
opruiende uitspraken die de spanningen 
kunnen vergroten;

Or. en

Amendement 111
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17



PE480.653v01-00 90/138 AM\890151NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

17. is bezorgd over de protesten van 
etnische Albanezen tegen discriminatie en 
over de gespannen situatie in Sandžak, en 
roept de regering op hogere politieke 
prioriteit toe te kennen aan de verbetering 
van de situatie van minderheden, alsook 
hun toegang tot onderwijs en hun 
vertegenwoordiging in de lokale 
instellingen, en aan de economische 
ontwikkeling van de Preševovallei en 
Sandžak; merkt op dat twee jaar na de 
verkiezingen van raden voor minderheden 
de Bosnische nationale raad nog steeds niet 
is ingesteld en dringt erop aan dat deze snel 
wordt opgericht, in overeenstemming met 
de regels; doet een beroep op de politieke 
en religieuze leiders zich te onthouden van 
opruiende uitspraken die de spanningen 
kunnen vergroten;

17. is bezorgd over de protesten van 
etnische Albanezen tegen discriminatie en 
over de gespannen situatie in Sandžak, en 
roept de regering op hogere politieke 
prioriteit toe te kennen aan de verbetering 
van de situatie van alle minderheden, 
alsook hun toegang tot onderwijs en hun 
vertegenwoordiging in de lokale 
instellingen, en aan de economische 
ontwikkeling van de Preševovallei en 
Sandžak; merkt op dat twee jaar na de 
verkiezingen van raden voor minderheden 
de Bosnische nationale raad nog steeds niet 
is ingesteld en dringt erop aan dat deze snel 
wordt opgericht, in overeenstemming met 
de regels; doet een beroep op de politieke 
en religieuze leiders zich te onthouden van 
opruiende uitspraken die de spanningen 
kunnen vergroten;

Or. en

Amendement 112
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is bezorgd over de protesten van 
etnische Albanezen tegen discriminatie en 
over de gespannen situatie in Sandžak, en 
roept de regering op hogere politieke 
prioriteit toe te kennen aan de verbetering 
van de situatie van minderheden, alsook 
hun toegang tot onderwijs en hun 
vertegenwoordiging in de lokale 
instellingen, en aan de economische 
ontwikkeling van de Preševovallei en 
Sandžak; merkt op dat twee jaar na de 
verkiezingen van raden voor minderheden 
de Bosnische nationale raad nog steeds niet 

17. is bezorgd over de protesten van 
etnische Albanezen tegen discriminatie en 
over de gespannen situatie in Sandžak, en 
roept de regering op hogere politieke 
prioriteit toe te kennen aan de verbetering 
van de situatie van minderheden, alsook 
hun toegang tot onderwijs en hun 
vertegenwoordiging in de lokale 
instellingen, en aan de economische 
ontwikkeling van de Preševovallei en 
Sandžak; merkt op dat twee jaar na de 
verkiezingen van raden voor minderheden 
de Bosnische nationale raad nog steeds niet 
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is ingesteld en dringt erop aan dat deze 
snel wordt opgericht, in overeenstemming 
met de regels; doet een beroep op de 
politieke en religieuze leiders zich te 
onthouden van opruiende uitspraken die de 
spanningen kunnen vergroten;

is ingesteld; doet een beroep op de 
politieke en religieuze leiders zich te 
onthouden van opruiende uitspraken die de 
spanningen kunnen vergroten;

Or. de

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. spoort de Servische autoriteiten 
aan om in scholen in Noordoost-Servië 
onderwijs in het Roemeens in te voeren, 
de toegang tot media in de Roemeense 
taal voor Roemenen/"Vlachen" die in 
Noordoost-Servië leven te verzekeren, de 
Roemeense taal in het openbare leven te 
introduceren in steden en dorpen waar zij 
meer dan 15% van de bevolking vormen, 
alsook de Roemeens-Orthodoxe kerk de 
status van "traditionele kerk" toe te 
kennen en zijn religieuze jurisdictie tot 
het volledige grondgebied van Servië uit te 
breiden; 

Or. en

Amendement 114
Andrey Kovatchev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. is bezorgd over de situatie van de 
rechten van de Bulgaarse minderheid op 
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het gebied van onderwijs, cultuur, het 
officiële gebruik van hun moedertaal 
alsmede over de bedreigingen tegen 
activisten van hun politieke en 
maatschappelijke organisaties;

Or. en

Amendement 115
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. onderstreept dat de culturele 
diversiteit van etnische minderheden, 
waaronder de Servische onderdanen van 
Bulgaarse afkomst, moet worden 
geëerbiedigd, door ongehinderde 
verspreiding van culturele centra mogelijk 
te maken, alsmede elektronische media en 
pers en bibliotheken die adequaat in de 
culturele behoeften van deze 
gemeenschappen voorzien;

Or. en

Amendement 116
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept het belang van een 
volkstelling bij de verzameling van 
statistische informatie die van belang is 
voor de ontwikkeling van Servië, in het 
bijzonder van minder ontwikkelde regio's; 
is verheugd dat de volkstelling over het 
algemeen met succes is uitgevoerd in 

18. onderstreept het belang van een 
volkstelling bij de verzameling van 
statistische informatie die van belang is 
voor de ontwikkeling van Servië, in het 
bijzonder van minder ontwikkelde regio's; 
is verheugd dat de volkstelling over het 
algemeen met succes is uitgevoerd in 
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Servië in oktober 2011; betreurt ten zeerste 
de oproepen tot boycot van de volkstelling 
door politici van etnisch Albanese afkomst, 
die werden opgevolgd door leden van de 
gemeentelijke volkstellingcommissies en 
een aanzienlijk aantal burgers in Preševo 
en Bujanovac;

Servië in oktober 2011; betreurt ten zeerste 
de oproepen tot boycot van de volkstelling 
door politici van etnisch Albanese afkomst, 
die werden opgevolgd door leden van de 
gemeentelijke volkstellingcommissies en 
een aanzienlijk aantal burgers in Preševo 
en Bujanovac; merkt op dat de autoriteiten 
nog geen statistische gegevens over 
etniciteit hebben gepresenteerd;

Or. en

Amendement 117
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de regering economische 
steun te bieden aan minder ontwikkelde 
regio's waar etnische minderheden leven 
en strategieën te ontwikkelen om de 
werkloosheid in deze regio's terug te 
dringen;

Or. en

Amendement 118
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Servische autoriteiten 
het probleem van regionale ongelijkheid 
in het land aan te pakken en ervoor te 
zorgen dat er voldoende aandacht wordt 
besteed aan de sociale en economische 
ontwikkeling van de zuidoostelijke regio;
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Or. en

Amendement 119
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt aan op verdere stappen om 
ervoor te zorgen dat het wetgevend kader 
inzake non-discriminatie volledig wordt 
uitgevoerd; is ernstig bezorgd over het 
gebrek aan politieke wil om actief een 
beleid van tolerantie en eerbiediging van 
de fundamentele rechten van de mens te 
bevorderen, en de veiligheid van de 
deelnemers aan de Pride Parade van 
2 oktober 2011 te verzekeren, hetgeen 
gebleken is in de loop van de 
voorbereiding en geleid heeft tot verbod 
op de organisatie van de parade; 
veroordeelt met klem opruiende en 
discriminerende opmerkingen over het 
onderwerp door sommige politici en leden 
van de orthodoxe kerk; wijst de regering
erop dat vrijheid van meningsuiting en van 
vereniging een fundamenteel mensenrecht 
is en een fundamentele waarde van de EU, 
die moet worden geëerbiedigd door alle 
landen die EU-lid willen worden; is 
verheugd over het positieve optreden van 
de ombudsman en de commissaris voor 
gelijke kansen om deze waarden in de 
Servische samenleving te bevorderen;
roept op tot onderzoek naar de 
bedreigingen door de extremistische 
groeperingen, die als reden werden 
opgegeven voor een verbod op de parade; 
wijst op het trage tempo van het 
onderzoek naar het geweld rond de Pride 
Parade van 2010, dat tot dusver heeft 
geleid tot een klein aantal milde 
veroordelingen; is echter verheugd over 
de stappen die de openbare aanklager en 

19. dringt aan op verdere stappen om 
ervoor te zorgen dat het wetgevend kader 
inzake non-discriminatie volledig wordt 
uitgevoerd; wijst erop dat vrijheid van 
meningsuiting en van vereniging een 
fundamenteel mensenrecht is en een 
fundamentele waarde van de EU, die moet 
worden geëerbiedigd door alle EU-
lidstaten en door alle landen die EU-lid 
willen worden; is verheugd over het 
positieve optreden van de ombudsman en 
de commissaris voor gelijke kansen om 
deze waarden in de Servische samenleving 
te bevorderen; doet een beroep op de staat 
en de stedelijke bestuursinstanties om zich 
in te blijven zetten voor een sfeer van 
tolerantie, aangezien Servië een kandidaat-
lidstaat zou moeten worden in de nabije 
toekomst;
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de rechterlijke macht hebben ondernomen 
om een verbod uit te vaardigen op het 
functioneren van extremistische 
organisaties; doet een beroep op de staat 
en de stedelijke bestuursinstanties om zich 
in te blijven zetten voor een sfeer van 
tolerantie, aangezien Servië een kandidaat-
lidstaat zou moeten worden in de nabije 
toekomst;

Or. de

Amendement 120
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt aan op verdere stappen om 
ervoor te zorgen dat het wetgevend kader 
inzake non-discriminatie volledig wordt 
uitgevoerd; is ernstig bezorgd over het 
gebrek aan politieke wil om actief een 
beleid van tolerantie en eerbiediging van 
de fundamentele rechten van de mens te 
bevorderen, en de veiligheid van de 
deelnemers aan de Pride Parade van 2 
oktober 2011 te verzekeren, hetgeen 
gebleken is in de loop van de 
voorbereiding en geleid heeft tot verbod op 
de organisatie van de parade; veroordeelt 
met klem opruiende en discriminerende 
opmerkingen over het onderwerp door 
sommige politici en leden van de 
orthodoxe kerk; wijst de regering erop dat
vrijheid van meningsuiting en van 
vereniging een fundamenteel mensenrecht 
is en een fundamentele waarde van de 
EU, die moet worden geëerbiedigd door 
alle landen die EU-lid willen worden; is 
verheugd over het positieve optreden van 
de ombudsman en de commissaris voor 
gelijke kansen om deze waarden in de 
Servische samenleving te bevorderen; 

19. dringt aan op verdere stappen om 
ervoor te zorgen dat het wetgevend kader 
inzake non-discriminatie volledig wordt 
uitgevoerd; is ernstig bezorgd over het 
gebrek aan politieke wil om actief een 
beleid van tolerantie en eerbiediging van 
de fundamentele rechten van de mens te 
bevorderen, en de veiligheid van de 
deelnemers aan de Pride Parade van 2 
oktober 2011 te verzekeren, hetgeen 
gebleken is in de loop van de 
voorbereiding en geleid heeft tot verbod op 
de organisatie van de parade; veroordeelt 
met klem opruiende en discriminerende 
opmerkingen over het onderwerp door 
sommige politici en leden van de 
orthodoxe kerk; dringt er bij de 
autoriteiten op aan de vrijheid van 
meningsuiting en van vereniging te 
waarborgen; is verheugd over het positieve 
optreden van de ombudsman en de 
commissaris voor gelijke kansen om deze 
waarden in de Servische samenleving te 
bevorderen; roept op tot onderzoek naar de 
bedreigingen door de extremistische 
groeperingen, die als reden werden 
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roept op tot onderzoek naar de 
bedreigingen door de extremistische 
groeperingen, die als reden werden 
opgegeven voor een verbod op de parade; 
wijst op het trage tempo van het onderzoek 
naar het geweld rond de Pride Parade van 
2010, dat tot dusver heeft geleid tot een 
klein aantal milde veroordelingen; is echter 
verheugd over de stappen die de openbare 
aanklager en de rechterlijke macht hebben 
ondernomen om een verbod uit te 
vaardigen op het functioneren van 
extremistische organisaties; doet een 
beroep op de staat en de stedelijke 
bestuursinstanties om zich in te blijven 
zetten voor een sfeer van tolerantie, 
aangezien Servië een kandidaat-lidstaat 
zou moeten worden in de nabije toekomst;

opgegeven voor een verbod op de parade; 
wijst op het trage tempo van het onderzoek 
naar het geweld rond de Pride Parade van 
2010, dat tot dusver heeft geleid tot een 
klein aantal milde veroordelingen; is echter 
verheugd over de stappen die de openbare 
aanklager en de rechterlijke macht hebben 
ondernomen om een verbod uit te 
vaardigen op het functioneren van 
extremistische organisaties; doet een 
beroep op de staat en de stedelijke 
bestuursinstanties om zich in te blijven 
zetten voor een sfeer van tolerantie, 
aangezien Servië een kandidaat-lidstaat 
zou moeten worden in de nabije toekomst;

Or. en

Amendement 121
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt aan op verdere stappen om 
ervoor te zorgen dat het wetgevend kader 
inzake non-discriminatie volledig wordt 
uitgevoerd; is ernstig bezorgd over het 
gebrek aan politieke wil om actief een 
beleid van tolerantie en eerbiediging van 
de fundamentele rechten van de mens te 
bevorderen, en de veiligheid van de 
deelnemers aan de Pride Parade van 2 
oktober 2011 te verzekeren, hetgeen 
gebleken is in de loop van de 
voorbereiding en geleid heeft tot verbod op 
de organisatie van de parade; veroordeelt 
met klem opruiende en discriminerende 
opmerkingen over het onderwerp door 
sommige politici en leden van de 
orthodoxe kerk; wijst de regering erop dat 

19. dringt aan op verdere stappen om 
ervoor te zorgen dat het wetgevend kader 
inzake non-discriminatie volledig wordt 
uitgevoerd; is ernstig bezorgd over het 
gebrek aan politieke wil om actief een 
beleid van tolerantie en eerbiediging van 
de fundamentele rechten van de mens te 
bevorderen, en de veiligheid van de 
deelnemers aan de Pride Parade van 2 
oktober 2011 te verzekeren, hetgeen 
gebleken is in de loop van de 
voorbereiding en geleid heeft tot verbod op 
de organisatie van de parade; veroordeelt 
met klem opruiende en discriminerende 
opmerkingen over het onderwerp door 
sommige politici en leden van de 
orthodoxe kerk; wijst de regering erop dat 
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vrijheid van meningsuiting en van 
vereniging een fundamenteel mensenrecht 
is en een fundamentele waarde van de EU, 
die moet worden geëerbiedigd door alle 
landen die EU-lid willen worden; is 
verheugd over het positieve optreden van 
de ombudsman en de commissaris voor 
gelijke kansen om deze waarden in de 
Servische samenleving te bevorderen; 
roept op tot onderzoek naar de 
bedreigingen door de extremistische 
groeperingen, die als reden werden 
opgegeven voor een verbod op de parade; 
wijst op het trage tempo van het onderzoek 
naar het geweld rond de Pride Parade van 
2010, dat tot dusver heeft geleid tot een 
klein aantal milde veroordelingen; is echter 
verheugd over de stappen die de openbare 
aanklager en de rechterlijke macht hebben 
ondernomen om een verbod uit te 
vaardigen op het functioneren van 
extremistische organisaties; doet een 
beroep op de staat en de stedelijke 
bestuursinstanties om zich in te blijven 
zetten voor een sfeer van tolerantie, 
aangezien Servië een kandidaat-lidstaat 
zou moeten worden in de nabije toekomst;

vrijheid van meningsuiting en van 
vereniging een fundamenteel mensenrecht 
is en een fundamentele waarde van de EU, 
die moet worden geëerbiedigd door alle 
landen die EU-lid willen worden, en juicht 
het arrest van het Constitutionele hof van 
22 december over deze kwestie toe; is 
verheugd over het positieve optreden van 
de ombudsman en de commissaris voor 
gelijke kansen om deze waarden in de 
Servische samenleving te bevorderen; 
roept op tot onderzoek naar de 
bedreigingen door de extremistische 
groeperingen, die als reden werden 
opgegeven voor een verbod op de parade; 
wijst op het trage tempo van het onderzoek 
naar het geweld rond de Pride Parade van 
2010, dat tot dusver heeft geleid tot een 
klein aantal milde veroordelingen; is echter 
verheugd over de stappen die de openbare 
aanklager en de rechterlijke macht hebben 
ondernomen om een verbod uit te 
vaardigen op het functioneren van 
extremistische organisaties; doet een 
beroep op de staat en de stedelijke 
bestuursinstanties om zich in te blijven 
zetten voor een sfeer van tolerantie, 
aangezien Servië een kandidaat-lidstaat 
zou moeten worden in de nabije toekomst;

Or. en

Amendement 122
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt aan op verdere stappen om 
ervoor te zorgen dat het wetgevend kader 
inzake non-discriminatie volledig wordt 
uitgevoerd; is ernstig bezorgd over het 
gebrek aan politieke wil om actief een 
beleid van tolerantie en eerbiediging van 

19. dringt aan op verdere stappen om 
ervoor te zorgen dat het wetgevend kader 
inzake non-discriminatie volledig wordt 
uitgevoerd; is ernstig bezorgd over het 
gebrek aan politieke wil om actief een 
beleid van tolerantie en eerbiediging van 
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de fundamentele rechten van de mens te 
bevorderen, en de veiligheid van de 
deelnemers aan de Pride Parade van 2 
oktober 2011 te verzekeren, hetgeen 
gebleken is in de loop van de 
voorbereiding en geleid heeft tot verbod op 
de organisatie van de parade; veroordeelt 
met klem opruiende en discriminerende 
opmerkingen over het onderwerp door 
sommige politici en leden van de 
orthodoxe kerk; wijst de regering erop dat 
vrijheid van meningsuiting en van 
vereniging een fundamenteel mensenrecht 
is en een fundamentele waarde van de EU, 
die moet worden geëerbiedigd door alle 
landen die EU-lid willen worden; is 
verheugd over het positieve optreden van 
de ombudsman en de commissaris voor 
gelijke kansen om deze waarden in de 
Servische samenleving te bevorderen; 
roept op tot onderzoek naar de 
bedreigingen door de extremistische 
groeperingen, die als reden werden 
opgegeven voor een verbod op de parade;
wijst op het trage tempo van het onderzoek 
naar het geweld rond de Pride Parade van 
2010, dat tot dusver heeft geleid tot een 
klein aantal milde veroordelingen; is 
echter verheugd over de stappen die de 
openbare aanklager en de rechterlijke 
macht hebben ondernomen om een verbod 
uit te vaardigen op het functioneren van
extremistische organisaties; doet een 
beroep op de staat en de stedelijke 
bestuursinstanties om zich in te blijven 
zetten voor een sfeer van tolerantie, 
aangezien Servië een kandidaat-lidstaat 
zou moeten worden in de nabije toekomst;

de fundamentele rechten van de mens te 
bevorderen, en de veiligheid van de 
deelnemers aan de Pride Parade van 2 
oktober 2011 te verzekeren, hetgeen 
gebleken is in de loop van de 
voorbereiding en geleid heeft tot verbod op 
de organisatie van de parade; veroordeelt 
met klem opruiende en discriminerende 
opmerkingen over het onderwerp door 
sommige politici en leden van de 
orthodoxe kerk; wijst de regering erop dat 
vrijheid van meningsuiting en van 
vereniging een fundamenteel mensenrecht 
is en een fundamentele waarde van de EU, 
die moet worden geëerbiedigd door alle 
landen die EU-lid willen worden; is 
verheugd over het positieve optreden van 
de ombudsman en de commissaris voor 
gelijke kansen om deze waarden in de 
Servische samenleving te bevorderen; 
roept op tot onderzoek naar de 
bedreigingen door de extremistische 
groeperingen, die als reden werden 
opgegeven voor een verbod op de parade, 
alsmede tot verder onderzoek naar het 
geweld rond de Pride Parade van 2010;
onderstreept het belang van de eerste 
veroordelingen ooit wegens discriminatie 
van homo's in Servië, waaronder een 
arrest van het hooggerechtshof van 
Belgrado tegen een extreemrechtse leider, 
die is veroordeeld tot twee jaar hechtenis 
voor het aanzetten tot geweld tijdens de 
2010 Pride Parade, en is verheugd over de 
stappen die de openbare aanklager en de 
rechterlijke macht hebben ondernomen om 
een verbod uit te vaardigen op 
extremistische organisaties; doet een
beroep op de staat en de stedelijke 
bestuursinstanties om zich in te blijven 
zetten voor een sfeer van tolerantie, in 
overeenstemming met de Europese 
normen;

Or. en
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Amendement 123
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt aan op verdere stappen om 
ervoor te zorgen dat het wetgevend kader 
inzake non-discriminatie volledig wordt 
uitgevoerd; is ernstig bezorgd over het 
gebrek aan politieke wil om actief een 
beleid van tolerantie en eerbiediging van 
de fundamentele rechten van de mens te 
bevorderen, en de veiligheid van de 
deelnemers aan de Pride Parade van 2 
oktober 2011 te verzekeren, hetgeen 
gebleken is in de loop van de 
voorbereiding en geleid heeft tot verbod op 
de organisatie van de parade; veroordeelt 
met klem opruiende en discriminerende 
opmerkingen over het onderwerp door 
sommige politici en leden van de 
orthodoxe kerk; wijst de regering erop dat 
vrijheid van meningsuiting en van 
vereniging een fundamenteel mensenrecht 
is en een fundamentele waarde van de EU, 
die moet worden geëerbiedigd door alle 
landen die EU-lid willen worden; is 
verheugd over het positieve optreden van 
de ombudsman en de commissaris voor 
gelijke kansen om deze waarden in de 
Servische samenleving te bevorderen; 
roept op tot onderzoek naar de 
bedreigingen door de extremistische 
groeperingen, die als reden werden 
opgegeven voor een verbod op de parade;
wijst op het trage tempo van het 
onderzoek naar het geweld rond de Pride 
Parade van 2010, dat tot dusver heeft 
geleid tot een klein aantal milde 
veroordelingen; is echter verheugd over de 
stappen die de openbare aanklager en de 
rechterlijke macht hebben ondernomen om 
een verbod uit te vaardigen op het 
functioneren van extremistische 
organisaties; doet een beroep op de staat en 

19. dringt aan op verdere stappen om 
ervoor te zorgen dat het wetgevend kader 
inzake non-discriminatie volledig wordt 
uitgevoerd; is ernstig bezorgd over het 
gebrek aan politieke wil om actief een 
beleid van tolerantie en eerbiediging van 
de fundamentele rechten van de mens te 
bevorderen, en de veiligheid van de 
deelnemers aan de Pride Parade van 2 
oktober 2011 te verzekeren, hetgeen 
gebleken is in de loop van de 
voorbereiding en geleid heeft tot verbod op 
de organisatie van de parade; veroordeelt 
met klem opruiende en discriminerende 
opmerkingen over het onderwerp door 
sommige politici en leden van de 
orthodoxe kerk; wijst de regering erop dat 
vrijheid van meningsuiting en van 
vereniging een fundamenteel mensenrecht 
is en een fundamentele waarde van de EU, 
die moet worden geëerbiedigd door alle 
landen die EU-lid willen worden; is 
verheugd over het positieve optreden van 
de ombudsman en de commissaris voor 
gelijke kansen om deze waarden in de 
Servische samenleving te bevorderen; 
roept op tot onderzoek naar de 
bedreigingen door de extremistische 
groeperingen, die als reden werden 
opgegeven voor een verbod op de parade; 
is echter verheugd over de stappen die de 
openbare aanklager en de rechterlijke 
macht hebben ondernomen om een verbod 
uit te vaardigen op het functioneren van 
extremistische organisaties; doet een 
beroep op de staat en de stedelijke 
bestuursinstanties om zich in te blijven 
zetten voor een sfeer van tolerantie, 
aangezien Servië een kandidaat-lidstaat 
zou kunnen worden in de nabije toekomst;
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de stedelijke bestuursinstanties om zich in 
te blijven zetten voor een sfeer van 
tolerantie, aangezien Servië een kandidaat-
lidstaat zou moeten worden in de nabije 
toekomst;

Or. it

Amendement 124
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt aan op verdere stappen om 
ervoor te zorgen dat het wetgevend kader 
inzake non-discriminatie volledig wordt 
uitgevoerd; is ernstig bezorgd over het 
gebrek aan politieke wil om actief een 
beleid van tolerantie en eerbiediging van 
de fundamentele rechten van de mens te 
bevorderen, en de veiligheid van de 
deelnemers aan de Pride Parade van 2 
oktober 2011 te verzekeren, hetgeen 
gebleken is in de loop van de 
voorbereiding en geleid heeft tot verbod op 
de organisatie van de parade; veroordeelt 
met klem opruiende en discriminerende 
opmerkingen over het onderwerp door 
sommige politici en leden van de 
orthodoxe kerk; wijst de regering erop dat 
vrijheid van meningsuiting en van 
vereniging een fundamenteel mensenrecht 
is en een fundamentele waarde van de EU, 
die moet worden geëerbiedigd door alle 
landen die EU-lid willen worden; is 
verheugd over het positieve optreden van 
de ombudsman en de commissaris voor 
gelijke kansen om deze waarden in de 
Servische samenleving te bevorderen; 
roept op tot onderzoek naar de 
bedreigingen door de extremistische 
groeperingen, die als reden werden 
opgegeven voor een verbod op de parade; 

19. dringt aan op verdere stappen om 
ervoor te zorgen dat het wetgevend kader 
inzake non-discriminatie volledig wordt 
uitgevoerd; is ernstig bezorgd over het 
gebrek aan politieke wil om actief een 
beleid van tolerantie en eerbiediging van 
de fundamentele rechten van de mens te 
bevorderen, en de veiligheid van de 
deelnemers aan de Pride Parade van 2 
oktober 2011 te verzekeren, hetgeen 
gebleken is in de loop van de 
voorbereiding en geleid heeft tot verbod op 
de organisatie van de parade; veroordeelt 
met klem opruiende en discriminerende 
opmerkingen over het onderwerp door 
sommige politici en leden van de 
orthodoxe kerk; wijst de regering erop dat 
vrijheid van meningsuiting en van 
vereniging een fundamenteel mensenrecht 
is en een fundamentele waarde van de EU, 
die moet worden geëerbiedigd door alle 
landen die EU-lid willen worden; is 
verheugd over het positieve optreden van 
de ombudsman en de commissaris voor 
gelijke kansen om deze waarden in de 
Servische samenleving te bevorderen; 
roept op tot onderzoek naar de 
bedreigingen door de extremistische 
groeperingen, die als reden werden 
opgegeven voor een verbod op de parade; 
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wijst op het trage tempo van het onderzoek 
naar het geweld rond de Pride Parade van 
2010, dat tot dusver heeft geleid tot een 
klein aantal milde veroordelingen; is echter 
verheugd over de stappen die de openbare 
aanklager en de rechterlijke macht hebben 
ondernomen om een verbod uit te 
vaardigen op het functioneren van 
extremistische organisaties; doet een 
beroep op de staat en de stedelijke 
bestuursinstanties om zich in te blijven 
zetten voor een sfeer van tolerantie, 
aangezien Servië een kandidaat-lidstaat 
zou moeten worden in de nabije toekomst;

wijst op het trage tempo van het onderzoek 
naar het geweld rond de Pride Parade van 
2010, dat tot dusver heeft geleid tot een 
klein aantal milde veroordelingen; is echter 
verheugd over de stappen die de openbare 
aanklager en de rechterlijke macht hebben 
ondernomen om een verbod uit te 
vaardigen op het functioneren van 
extremistische organisaties; doet een 
beroep op de staat en de stedelijke 
bestuursinstanties om zich in te blijven 
zetten voor een sfeer van tolerantie via 
bewustmakingscampagnes tegen 
homofobie, aangezien Servië een 
kandidaat-lidstaat zou moeten worden in de 
nabije toekomst;

Or. en

Amendement 125
Kristian Vigenin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt aan op verdere stappen om 
ervoor te zorgen dat het wetgevend kader 
inzake non-discriminatie volledig wordt 
uitgevoerd; is ernstig bezorgd over het 
gebrek aan politieke wil om actief een 
beleid van tolerantie en eerbiediging van 
de fundamentele rechten van de mens te 
bevorderen, en de veiligheid van de 
deelnemers aan de Pride Parade van 2 
oktober 2011 te verzekeren, hetgeen
gebleken is in de loop van de 
voorbereiding en geleid heeft tot verbod op 
de organisatie van de parade; veroordeelt 
met klem opruiende en discriminerende 
opmerkingen over het onderwerp door 
sommige politici en leden van de 
orthodoxe kerk; wijst de regering erop dat 
vrijheid van meningsuiting en van 
vereniging een fundamenteel mensenrecht 

19. dringt aan op verdere stappen om 
ervoor te zorgen dat het wetgevend kader 
inzake non-discriminatie volledig wordt 
uitgevoerd; is ernstig bezorgd over het 
gebrek aan politieke wil om actief een 
beleid van tolerantie en eerbiediging van 
de fundamentele rechten van de mens te 
bevorderen, en de veiligheid van de 
deelnemers aan de Pride Parade van 2 
oktober 2011 te verzekeren, hetgeen 
gebleken is in de loop van de 
voorbereiding en geleid heeft tot verbod op 
de organisatie van de parade; veroordeelt 
met klem opruiende en discriminerende 
opmerkingen over het onderwerp door 
sommige politici en leden van de 
orthodoxe kerk; wijst de regering erop dat 
vrijheid van meningsuiting en van 
vereniging een fundamenteel mensenrecht 
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is en een fundamentele waarde van de EU, 
die moet worden geëerbiedigd door alle 
landen die EU-lid willen worden; is 
verheugd over het positieve optreden van 
de ombudsman en de commissaris voor 
gelijke kansen om deze waarden in de 
Servische samenleving te bevorderen; 
roept op tot onderzoek naar de 
bedreigingen door de extremistische 
groeperingen, die als reden werden 
opgegeven voor een verbod op de parade; 
wijst op het trage tempo van het onderzoek 
naar het geweld rond de Pride Parade van 
2010, dat tot dusver heeft geleid tot een 
klein aantal milde veroordelingen; is echter 
verheugd over de stappen die de openbare 
aanklager en de rechterlijke macht hebben 
ondernomen om een verbod uit te 
vaardigen op het functioneren van
extremistische organisaties; doet een 
beroep op de staat en de stedelijke 
bestuursinstanties om zich in te blijven 
zetten voor een sfeer van tolerantie, 
aangezien Servië een kandidaat-lidstaat 
zou moeten worden in de nabije toekomst;

is en een fundamentele waarde van de EU, 
die moet worden geëerbiedigd door alle 
landen die EU-lid willen worden; is 
verheugd over het positieve optreden van 
de ombudsman en de commissaris voor 
gelijke kansen om deze waarden in de 
Servische samenleving te bevorderen; 
roept op tot onderzoek naar de 
bedreigingen door de extremistische 
groeperingen, die als reden werden 
opgegeven voor een verbod op de parade; 
wijst op het trage tempo van het onderzoek 
naar het geweld rond de Pride Parade van 
2010, dat tot dusver heeft geleid tot een 
klein aantal milde veroordelingen; is echter 
verheugd over de stappen die de openbare 
aanklager en de rechterlijke macht hebben 
ondernomen om een verbod uit te 
vaardigen op extremistische organisaties; 
doet een beroep op de staat en de stedelijke 
bestuursinstanties om zich in te blijven 
zetten voor een sfeer van tolerantie;

Or. en

Amendement 126
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is ingenomen met de verbeteringen 
die zijn geboekt met de bescherming van 
kinderen en de invoering van een solide 
juridische basis en strategieën om de 
eerbiediging van de rechten van kinderen 
te verbeteren en het systeem voor 
kinderwelzijn te hervormen; is echter 
bezorgd over het trage tempo van de 
implementatie van de aangenomen 
wetgeving, in het bijzonder betreffende 
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kinderen met een handicap, van wie velen 
feitelijk uitgesloten zijn van de 
samenleving, en betreffende de 
ontwikkeling van diensten voor 
kinderbescherming op lokaal niveau; is 
met name bezorgd over de stijging van het 
geweld onder jongeren; roept in dit 
verband de autoriteiten op krachtdadig 
werk te maken van de uitvoering van 
preventieve maatregelen en alle nodige 
stappen te ondernemen om het geweld op 
scholen uit te bannen;

Or. en

Amendement 127
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is verheugd over de wijzigingen in de 
kieswet waardoor het percentage vrouwen 
in de wetgevende macht is verhoogd; 
onderstreept echter dat vrouwen nog steeds 
gediscrimineerd worden op de 
arbeidsmarkt en dat zij nog niet volledig 
vertegenwoordigd worden in het politieke 
leven van het land, ook in bestuurlijke 
posities; onderstreept het trage tempo van 
de uitvoering van strategieën ter 
verbetering van deze situatie en dringt er 
bij de autoriteiten op aan hun inspanningen 
hiervoor op te voeren; dringt aan op meer 
energieke inspanningen om huiselijk 
geweld te voorkomen en te rapporteren 
alsook hulp te bieden aan de slachtoffers; is 
in dit verband ingenomen met de opening 
van het eerste veilige huis in het zuiden 
van Servië;

20. is verheugd over de wijzigingen in de 
kieswet waardoor het percentage vrouwen 
in de wetgevende macht is verhoogd; 
onderstreept echter dat vrouwen nog steeds 
gediscrimineerd worden op de 
arbeidsmarkt en in andere sectoren van de 
maatschappij en dat zij nog niet volledig 
vertegenwoordigd worden in het politieke 
leven van het land, ook in bestuurlijke 
posities; constateert bezorgd dat ondanks 
het bestaan van wetgevings- en 
uitvoeringsinstanties voor 
discriminatiebestrijding en 
gendergelijkheid, de daadwerkelijke 
uitvoering van de bestaande wetgeving en 
verdere versterking van de bestuurlijke 
capaciteit grote uitdagingen blijven, en 
dringt er bij de autoriteiten op aan hun 
inspanningen hiervoor op te voeren; dringt 
aan op meer energieke inspanningen om 
huiselijk geweld te voorkomen en te 
rapporteren alsook hulp te bieden aan de 
slachtoffers; is in dit verband ingenomen 
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met de opening van het eerste veilige huis 
in het zuiden van Servië;

Or. en

Amendement 128
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is verheugd over de wijzigingen in de 
kieswet waardoor het percentage vrouwen 
in de wetgevende macht is verhoogd;
onderstreept echter dat vrouwen nog 
steeds gediscrimineerd worden op de 
arbeidsmarkt en dat zij nog niet volledig 
vertegenwoordigd worden in het politieke 
leven van het land, ook in bestuurlijke 
posities; onderstreept het trage tempo van 
de uitvoering van strategieën ter 
verbetering van deze situatie en dringt er 
bij de autoriteiten op aan hun 
inspanningen hiervoor op te voeren;
dringt aan op meer energieke inspanningen 
om huiselijk geweld te voorkomen en te 
rapporteren alsook hulp te bieden aan de 
slachtoffers; is in dit verband ingenomen 
met de opening van het eerste veilige huis 
in het zuiden van Servië;

20. is verheugd over de wijzigingen in de 
kieswet waardoor het percentage vrouwen 
in de wetgevende macht is verhoogd;
dringt er bij de autoriteiten op aan snel 
beleid uit te voeren dat de discriminatie 
van vrouwen op de arbeidsmarkt 
terugdringt en de participatie stimuleert in 
het politieke leven van het land, ook in 
bestuurlijke posities; dringt aan op meer 
energieke inspanningen om huiselijk 
geweld te voorkomen en te rapporteren 
alsook hulp te bieden aan de slachtoffers; is 
in dit verband ingenomen met de opening 
van het eerste veilige huis in het zuiden 
van Servië;

Or. en

Amendement 129
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst op de situatie van de Roma- 21. verwelkomt een aantal initiatieven van 
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gemeenschap, die nog steeds wordt 
gediscrimineerd op de arbeidsmarkt en 
problemen heeft met de toegang tot 
adequate huisvesting, onderwijs en 
gezondheidszorg; verwelkomt een aantal 
initiatieven van de autoriteiten om in het 
bijzonder de hygiënische 
leefomstandigheden, toegang tot het 
onderwijs en registratie van Roma aan te 
pakken; is echter bezorgd over de 
gedwongen uitzettingen van Roma, 
waaronder kinderen en ouderen, zonder 
goed overleg en kennisgeving en zonder 
hen alternatieve huisvesting te bieden;
roept de autoriteiten op hieraan 
onmiddellijk een einde te maken;

de autoriteiten om in het bijzonder de 
hygiënische leefomstandigheden, toegang 
tot het onderwijs en registratie van Roma 
aan te pakken; is echter bezorgd over de 
gedwongen uitzettingen van Roma, 
waaronder kinderen en ouderen, zonder 
goed overleg en kennisgeving en zonder 
hen alternatieve huisvesting te bieden;

Or. de

Amendement 130
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst op de situatie van de Roma-
gemeenschap, die nog steeds wordt 
gediscrimineerd op de arbeidsmarkt en 
problemen heeft met de toegang tot 
adequate huisvesting, onderwijs en 
gezondheidszorg; verwelkomt een aantal 
initiatieven van de autoriteiten om in het 
bijzonder de hygiënische 
leefomstandigheden, toegang tot het 
onderwijs en registratie van Roma aan te 
pakken; is echter bezorgd over de 
gedwongen uitzettingen van Roma, 
waaronder kinderen en ouderen, zonder 
goed overleg en kennisgeving en zonder 
hen alternatieve huisvesting te bieden; 
roept de autoriteiten op hieraan 
onmiddellijk een einde te maken;

21. wijst op de moeilijke situatie van de 
Roma-gemeenschap, die nog steeds wordt 
gediscrimineerd op de arbeidsmarkt en 
problemen heeft met de toegang tot 
adequate huisvesting, onderwijs en 
gezondheidszorg; wijst erop dat leden van 
de Roma-gemeenschap in Servië die in de 
nasleep van de oorlog Kosovo ontvlucht 
zijn, in een bijzonder moeilijke situatie 
verkeren; verwelkomt een aantal 
initiatieven van de autoriteiten om in het 
bijzonder de hygiënische 
leefomstandigheden, toegang tot het 
onderwijs en registratie van Roma aan te 
pakken; is echter bezorgd over de 
gedwongen uitzettingen van Roma, 
waaronder kinderen en ouderen, zonder 
goed overleg en kennisgeving en zonder 
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hen alternatieve huisvesting te bieden; 
roept de autoriteiten op hieraan 
onmiddellijk een einde te maken;

Or. en

Amendement 131
Andrey Kovatchev, György Schöpflin, Elisabeth Jeggle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst op de situatie van de Roma-
gemeenschap, die nog steeds wordt 
gediscrimineerd op de arbeidsmarkt en 
problemen heeft met de toegang tot 
adequate huisvesting, onderwijs en 
gezondheidszorg; verwelkomt een aantal 
initiatieven van de autoriteiten om in het 
bijzonder de hygiënische 
leefomstandigheden, toegang tot het 
onderwijs en registratie van Roma aan te 
pakken; is echter bezorgd over de 
gedwongen uitzettingen van Roma, 
waaronder kinderen en ouderen, zonder 
goed overleg en kennisgeving en zonder 
hen alternatieve huisvesting te bieden; 
roept de autoriteiten op hieraan 
onmiddellijk een einde te maken;

21. moedigt verdere inspanningen van 
Servië aan op het gebied van de 
bescherming van minderheden; 
benadrukt dat toegang tot informatie en 
onderwijs in minderheidstalen nog steeds 
verbetering behoeft; wijst op de moeilijke
situatie van de Roma-gemeenschap, die 
nog steeds wordt gediscrimineerd op de 
arbeidsmarkt en problemen heeft met de 
toegang tot adequate huisvesting, 
onderwijs en gezondheidszorg; verwelkomt 
een aantal initiatieven van de autoriteiten 
om in het bijzonder de hygiënische 
leefomstandigheden, toegang tot het 
onderwijs en registratie van Roma aan te 
pakken; is echter bezorgd over de 
gedwongen uitzettingen van Roma, 
waaronder kinderen en ouderen, zonder 
goed overleg en kennisgeving en zonder 
hen alternatieve huisvesting te bieden; 
roept de autoriteiten op hieraan 
onmiddellijk een einde te maken;

Or. en

Amendement 132
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst op de situatie van de Roma-
gemeenschap, die nog steeds wordt 
gediscrimineerd op de arbeidsmarkt en 
problemen heeft met de toegang tot 
adequate huisvesting, onderwijs en 
gezondheidszorg; verwelkomt een aantal 
initiatieven van de autoriteiten om in het 
bijzonder de hygiënische 
leefomstandigheden, toegang tot het 
onderwijs en registratie van Roma aan te 
pakken; is echter bezorgd over de 
gedwongen uitzettingen van Roma, 
waaronder kinderen en ouderen, zonder 
goed overleg en kennisgeving en zonder 
hen alternatieve huisvesting te bieden; 
roept de autoriteiten op hieraan 
onmiddellijk een einde te maken;

21. wijst op de moeilijke situatie van de 
Roma-gemeenschap, die nog steeds wordt 
gediscrimineerd op de arbeidsmarkt en 
problemen heeft met de toegang tot 
adequate huisvesting, onderwijs en 
gezondheidszorg; verwelkomt een aantal 
initiatieven van de autoriteiten om in het 
bijzonder de hygiënische 
leefomstandigheden, toegang tot het 
onderwijs en registratie van Roma aan te 
pakken; dringt er bij de Servische regering 
op aan een nationale strategie vast te 
stellen ter verbetering van de sociale en 
economische situatie van de Roma, in 
overeenstemming met het EU-kader voor
de nationale strategieën voor de integratie 
van de Roma, als minimumnorm; is 
bezorgd over de lage percentages van 
Roma-kinderen die onderwijs volgen, 
vooral meisjes; dringt er bij de Servische 
regering op aan ervoor te zorgen dat alle 
Roma voorzien worden van een 
identiteitsdocument, daar zij beperkt 
worden in de uitoefening van hun 
fundamentele burgerrechten als zij niet 
over een dergelijk document beschikken;
veroordeelt de gedwongen uitzettingen van 
Roma, waaronder kinderen en ouderen, 
zonder goed overleg en kennisgeving en 
zonder hen alternatieve huisvesting te 
bieden; roept de autoriteiten op hieraan 
onmiddellijk een einde te maken;

Or. en

Amendement 133
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst op de situatie van de Roma-
gemeenschap, die nog steeds wordt 
gediscrimineerd op de arbeidsmarkt en 
problemen heeft met de toegang tot 
adequate huisvesting, onderwijs en 
gezondheidszorg; verwelkomt een aantal 
initiatieven van de autoriteiten om in het 
bijzonder de hygiënische 
leefomstandigheden, toegang tot het 
onderwijs en registratie van Roma aan te 
pakken; is echter bezorgd over de 
gedwongen uitzettingen van Roma, 
waaronder kinderen en ouderen, zonder 
goed overleg en kennisgeving en zonder 
hen alternatieve huisvesting te bieden; 
roept de autoriteiten op hieraan 
onmiddellijk een einde te maken;

21. wijst op de moeilijke situatie van de 
Roma-gemeenschap, die nog steeds wordt 
gediscrimineerd op de arbeidsmarkt en 
problemen heeft met de toegang tot 
adequate huisvesting, onderwijs en 
gezondheidszorg; verwelkomt een aantal 
initiatieven van de autoriteiten om in het 
bijzonder de hygiënische 
leefomstandigheden, toegang tot het 
onderwijs en registratie van Roma aan te 
pakken; vraagt de vertegenwoordigers van 
de Roma-gemeenschap volwaardige 
deelnemers te worden in dit proces en zich 
er actief voor in te zetten; is echter 
bezorgd over de gedwongen uitzettingen 
van Roma, waaronder kinderen en ouderen, 
zonder goed overleg en kennisgeving en 
zonder hen alternatieve huisvesting te 
bieden; roept de autoriteiten op hieraan 
onmiddellijk een einde te maken;

Or. it

Amendement 134
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept het belang van 
maatschappelijke organisaties voor de 
verbetering van de interetnische relaties en 
het volgen van de werkzaamheden van de 
instanties; dringt er bij de regering en het 
parlement op aan een coherent kader te 
ontwikkelen voor adequate raadpleging bij
de ontwikkeling van sociaal beleid; is 
bezorgd over de bedreigingen van 
activisten en verdedigers van de 
mensenrechten, met name degenen die 
werkzaam zijn op het gebied van 

22. onderstreept het belang van 
maatschappelijke organisaties voor de 
verbetering van de interetnische
verhoudingen en het volgen van de 
werkzaamheden van de instanties; dringt er 
bij de regering en het parlement op aan een 
coherent kader te ontwikkelen voor 
adequate raadpleging bij de ontwikkeling 
van sociaal beleid;
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oorlogsmisdaden, de georganiseerde 
misdaad, LGBT-rechten en de 
betrekkingen met Kosovo, en roept de 
autoriteiten op ervoor te zorgen dat deze 
bedreigingen worden onderzocht en dat de 
daders voor het gerecht worden gebracht;

Or. de

Amendement 135
László Tőkés

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept het belang van 
maatschappelijke organisaties voor de 
verbetering van de interetnische relaties en 
het volgen van de werkzaamheden van de 
instanties; dringt er bij de regering en het 
parlement op aan een coherent kader te 
ontwikkelen voor adequate raadpleging bij 
de ontwikkeling van sociaal beleid; is 
bezorgd over de bedreigingen van 
activisten en verdedigers van de 
mensenrechten, met name degenen die
werkzaam zijn op het gebied van 
oorlogsmisdaden, de georganiseerde 
misdaad, LGBT-rechten en de 
betrekkingen met Kosovo, en roept de 
autoriteiten op ervoor te zorgen dat deze 
bedreigingen worden onderzocht en dat de 
daders voor het gerecht worden gebracht;

22. onderstreept het belang van 
maatschappelijke organisaties voor de 
verbetering van de interetnische 
verhoudingen en de bevordering van 
tolerantie, en voor het volgen van de 
werkzaamheden van de instanties; dringt er 
bij de regering en het parlement op aan een 
coherent kader te ontwikkelen, en de 
uitvoering hiervan te coördineren, voor 
adequate raadpleging bij de ontwikkeling 
van sociaal beleid; is bezorgd over de 
bedreigingen van activisten en verdedigers 
van de mensenrechten, journalisten en 
mediaorganisaties, met name die welke
werkzaam zijn op het gebied van 
oorlogsmisdaden, de georganiseerde 
misdaad, corruptie, LGBT-rechten en de 
betrekkingen met Kosovo, en roept de 
autoriteiten op ervoor te zorgen dat deze 
bedreigingen worden onderzocht en dat de 
daders voor het gerecht worden gebracht, 
zodat er een einde wordt gemaakt aan de 
bestaande hoge mate van straffeloosheid;

Or. en
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Amendement 136
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept het belang van 
maatschappelijke organisaties voor de 
verbetering van de interetnische relaties en 
het volgen van de werkzaamheden van de 
instanties; dringt er bij de regering en het 
parlement op aan een coherent kader te 
ontwikkelen voor adequate raadpleging bij 
de ontwikkeling van sociaal beleid; is 
bezorgd over de bedreigingen van 
activisten en verdedigers van de 
mensenrechten, met name degenen die 
werkzaam zijn op het gebied van 
oorlogsmisdaden, de georganiseerde 
misdaad, LGBT-rechten en de 
betrekkingen met Kosovo, en roept de 
autoriteiten op ervoor te zorgen dat deze 
bedreigingen worden onderzocht en dat de 
daders voor het gerecht worden gebracht;

22. onderstreept het belang van 
maatschappelijke organisaties voor de 
verbetering van de interetnische 
verhoudingen en het volgen van de 
werkzaamheden van de instanties; dringt er 
bij de regering en het parlement op aan een 
coherent kader te ontwikkelen voor 
adequate raadpleging bij de ontwikkeling 
van sociaal beleid; dringt er bij de 
regering op aan alle incidenten tegen 
etnische minderheden tot op de bodem uit 
te zoeken; is bezorgd over de bedreigingen 
van activisten en verdedigers van de 
mensenrechten, met name degenen die 
werkzaam zijn op het gebied van 
oorlogsmisdaden, de georganiseerde 
misdaad, LGBT-rechten en de 
betrekkingen met Kosovo, en roept de 
autoriteiten op ervoor te zorgen dat deze 
bedreigingen worden onderzocht en dat de 
daders voor het gerecht worden gebracht;

Or. en

Amendement 137
Kinga Gál

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept het belang van 
maatschappelijke organisaties voor de 
verbetering van de interetnische relaties en 
het volgen van de werkzaamheden van de 
instanties; dringt er bij de regering en het 
parlement op aan een coherent kader te 

22. onderstreept het belang van 
maatschappelijke organisaties voor de 
verbetering van de interetnische 
verhoudingen en het volgen van de 
werkzaamheden van de instanties; dringt er 
bij de regering en het parlement op aan een 
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ontwikkelen voor adequate raadpleging bij 
de ontwikkeling van sociaal beleid; is 
bezorgd over de bedreigingen van 
activisten en verdedigers van de 
mensenrechten, met name degenen die 
werkzaam zijn op het gebied van 
oorlogsmisdaden, de georganiseerde 
misdaad, LGBT-rechten en de 
betrekkingen met Kosovo, en roept de 
autoriteiten op ervoor te zorgen dat deze 
bedreigingen worden onderzocht en dat de 
daders voor het gerecht worden gebracht;

coherent kader te ontwikkelen voor 
adequate raadpleging bij de ontwikkeling 
van sociaal beleid; is bezorgd over de 
bedreigingen van activisten en verdedigers 
van de mensenrechten, met name degenen 
die werkzaam zijn op het gebied van 
oorlogsmisdaden, de georganiseerde 
misdaad, LGBT-rechten en de 
betrekkingen met Kosovo, en roept de 
autoriteiten op ervoor te zorgen dat deze 
bedreigingen worden onderzocht en dat de 
daders voor het gerecht worden gebracht;
dringt er tenslotte bij de regering op aan 
alle incidenten tegen etnische 
minderheden tot op de bodem uit te 
zoeken; 

Or. en

Amendement 138
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. steunt het RECOM-initiatief 
(Regionale Commissie voor 
waarheidsvorsing en het vertellen van de 
waarheid over oorlogsmisdaden en andere 
ernstige mensenrechtenschendingen in 
voormalig Joegoslavië)) teneinde het 
proces van bewustmaking en verzoening 
in de hele westelijke Balkan te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 139
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. onderstreept dat Servië de 
belangrijkste overeenkomsten inzake 
arbeidsrechten van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) en het herzien 
Europees Sociaal Handvest heeft 
geratificeerd; onderstreept dat de arbeids-
en vakbondsrechten ondanks de 
constitutionele waarborgen nog steeds 
beperkt zijn en dringt er bij Servië op aan 
deze rechten verder te versterken; is 
bezorgd over het feit dat de sociale dialoog 
nog steeds zwak is en dat er geen 
regelmatig overleg plaatsvindt met de 
sociale partners; dringt aan op verdere 
maatregelen ter versterking van de 
Economische en Sociale Raad om ervoor 
te zorgen dat deze een actieve functie kan 
vervullen bij de bevordering van de 
sociale dialoog en een actievere 
adviserende rol kan spelen in het 
wetgevingsproces;

Or. en

Amendement 140
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is verheugd over het initiatief van het 
stadsbestuur van Belgrado om een 
campagne voor Belgrado Culturele 
Hoofdstad van Europa 2020 te lanceren, en 
moedigt gerelateerde projecten aan, die
Belgrado en Servië dichter bij de EU 
culturele ruimte brengen; dringt er bij de 
lidstaten en de Commissie op aan de 
kandidatuur van Belgrado te steunen;

24. merkt op dat de Servische cultuur 
integraal deel uitmaakt van de Europese 
culturele erfenis, en is derhalve verheugd 
over het initiatief van het stadsbestuur van 
Belgrado om een campagne voor Belgrado 
Culturele Hoofdstad van Europa 2020 te 
lanceren, en moedigt gerelateerde projecten 
aan, die Belgrado en Servië dichter bij de 
EU culturele ruimte brengen en de 
interculturele dialoog in Europa 
bevorderen; dringt er bij de lidstaten en de 
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Commissie op aan de kandidatuur van 
Belgrado te steunen;

Or. en

Amendement 141
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is verheugd over het initiatief van het 
stadsbestuur van Belgrado om een 
campagne voor Belgrado Culturele 
Hoofdstad van Europa 2020 te lanceren, en 
moedigt gerelateerde projecten aan, die
Belgrado en Servië dichter bij de EU 
culturele ruimte brengen; dringt er bij de 
lidstaten en de Commissie op aan de 
kandidatuur van Belgrado te steunen;

24. is verheugd over het initiatief van het 
stadsbestuur van Belgrado om een 
campagne voor Belgrado Culturele 
Hoofdstad van Europa 2020 te lanceren, en 
moedigt gerelateerde projecten aan, die
Belgrado en Servië dichter bij de EU 
culturele ruimte brengen, in het bijzonder 
met betrekking tot het interetnisch 
samenleven, multicultureel begrip en de 
dialoog tussen de religies; dringt er bij de 
lidstaten en de Commissie op aan de 
kandidatuur van Belgrado te steunen;

Or. en

Amendement 142
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is verheugd over het initiatief van het 
stadsbestuur van Belgrado om een 
campagne voor Belgrado Culturele 
Hoofdstad van Europa 2020 te lanceren, en 
moedigt gerelateerde projecten aan, die
Belgrado en Servië dichter bij de EU 
culturele ruimte brengen; dringt er bij de 

24. is verheugd over het initiatief van het 
stadsbestuur van Belgrado om een 
campagne voor Belgrado Culturele 
Hoofdstad van Europa 2020 te lanceren, en 
moedigt gerelateerde projecten aan, die
Belgrado en Servië dichter bij de EU 
culturele ruimte brengen; dringt er bij de 
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lidstaten en de Commissie op aan de 
kandidatuur van Belgrado te steunen;

lidstaten en de Commissie op aan de 
kandidatuur van Belgrado te steunen;
dringt er in dit verband bij het Servische 
parlement aan de nodige speciale wetten 
vast te stellen en uit te voeren om 
culturele activiteiten te reguleren, en een 
culturele ontwikkelingsstrategie vast te 
stellen voor een betere implementatie van 
de wet inzake cultuur;

Or. en

Amendement 143
Doris Pack

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is verheugd over het initiatief van het 
stadsbestuur van Belgrado om een 
campagne voor Belgrado Culturele 
Hoofdstad van Europa 2020 te lanceren, en 
moedigt gerelateerde projecten aan, die
Belgrado en Servië dichter bij de EU 
culturele ruimte brengen; dringt er bij de 
lidstaten en de Commissie op aan de 
kandidatuur van Belgrado te steunen;

24. is verheugd over het initiatief van het 
stadsbestuur van Belgrado om een 
campagne voor Belgrado Culturele 
Hoofdstad van Europa 2020 te lanceren, en 
moedigt gerelateerde projecten aan, die
Belgrado en Servië dichter bij de EU 
culturele ruimte brengen;

Or. en

Amendement 144
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. wijst nogmaals op het belang van een 
omvattende regionale samenwerking voor 
alle landen van de regio en juicht de 

25. wijst nogmaals op het belang van een 
omvattende regionale samenwerking voor 
alle landen van de regio en juicht de 
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actieve deelname van Servië toe in de 
regionale initiatieven; is ingenomen met 
het officiële bezoek van president Tadić 
aan Bosnië en Herzegovina en met zijn 
steun aan de territoriale onschendbaarheid 
en soevereiniteit van het land; dringt er 
voorts bij de Servische autoriteiten op aan 
de hervormingen in Bosnië en Herzegovina 
te steunen voor de versterking en 
stroomlijning van instellingen van het land 
met het oog op hervormingen in verband 
met de EU; roept beide regeringen om een 
speciale gezamenlijke zitting te houden om 
een betere coördinatie in de EU-
gerelateerde hervormingen te realiseren; 
verwelkomt de initiatieven en resultaten 
met betrekking tot de verbetering van de 
politieke betrekkingen tussen Kroatië en 
Servië, die op gang zijn gebracht door de 
presidenten Josipovic en Tadić; is 
verheugd over de actieve betrokkenheid 
van Servië bij de bevordering van het 
Sarajevo-proces en de ondertekening op 7 
november door Servië, samen met Bosnië 
en Herzegovina, Kroatië en Montenegro, 
van een ministeriële verklaring over 
beëindiging van ontheemding en het 
zoeken van duurzame oplossingen voor 
vluchtelingen en ontheemden;

actieve deelname van Servië toe in de 
regionale initiatieven; is ingenomen met 
het officiële bezoek van president Tadić 
aan Bosnië en Herzegovina en met zijn 
steun aan de territoriale onschendbaarheid 
en soevereiniteit van het land; roept de 
Servische regering op ervoor te zorgen dat 
haar directe betrekkingen met de 
autoriteiten van de Republika Srpska 
overeenstemmen met de verklaarde steun 
en niet de integriteit, soevereiniteit, 
bevoegdheden en de doeltreffende 
werking van de instellingen van de staat 
Bosnië en Herzegovina ondermijnen;
dringt er voorts bij de Servische 
autoriteiten op aan de hervormingen in 
Bosnië en Herzegovina te steunen voor de 
versterking en stroomlijning van 
instellingen van het land met het oog op 
hervormingen in verband met de EU; roept 
beide regeringen om een speciale 
gezamenlijke zitting te houden om een 
betere coördinatie in de EU-gerelateerde 
hervormingen te realiseren; roept de 
Servische openbare aanklager van 
oorlogsmisdaden op de arrestatiebevelen 
wegens vermeende oorlogsmisdaden tegen 
Bosnische burgers zoals Ejup Ganic en 
Jovan Divjak te herzien, die niet alleen 
ongegrond zijn volgens het Joegoslavië-
tribunaal en Interpol, maar die ook de 
regionale verzoening ernstig 
ondermijnen; verwelkomt de initiatieven 
en resultaten met betrekking tot de 
verbetering van de politieke betrekkingen 
tussen Kroatië en Servië, die op gang zijn 
gebracht door de presidenten Josipovic en 
Tadić en hoopt dat de rechtszaken wegens 
genocide die door de twee landen tegen 
elkaar zijn aangespannen geen 
belemmering zullen vormen voor verdere 
vooruitgang op dit gebied;

Or. en
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Amendement 145
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. wijst nogmaals op het belang van een 
omvattende regionale samenwerking voor 
alle landen van de regio en juicht de 
actieve deelname van Servië toe in de 
regionale initiatieven; is ingenomen met 
het officiële bezoek van president Tadić 
aan Bosnië en Herzegovina en met zijn 
steun aan de territoriale onschendbaarheid 
en soevereiniteit van het land; dringt er 
voorts bij de Servische autoriteiten op aan 
de hervormingen in Bosnië en Herzegovina 
te steunen voor de versterking en 
stroomlijning van instellingen van het land 
met het oog op hervormingen in verband 
met de EU; roept beide regeringen om een 
speciale gezamenlijke zitting te houden om 
een betere coördinatie in de EU-
gerelateerde hervormingen te realiseren; 
verwelkomt de initiatieven en resultaten 
met betrekking tot de verbetering van de 
politieke betrekkingen tussen Kroatië en 
Servië, die op gang zijn gebracht door de 
presidenten Josipovic en Tadić; is 
verheugd over de actieve betrokkenheid 
van Servië bij de bevordering van het 
Sarajevo-proces en de ondertekening op 7 
november door Servië, samen met Bosnië 
en Herzegovina, Kroatië en Montenegro, 
van een ministeriële verklaring over 
beëindiging van ontheemding en het 
zoeken van duurzame oplossingen voor 
vluchtelingen en ontheemden;

25. wijst nogmaals op het belang van een 
omvattende regionale samenwerking voor 
alle landen van de regio en juicht de 
actieve deelname van Servië toe in de 
regionale initiatieven en bilaterale 
bijeenkomsten die goede 
nabuurschapsbetrekkingen bevorderen; is 
ingenomen met het officiële bezoek van 
president Tadić aan Bosnië en Herzegovina 
en met zijn steun aan de territoriale 
onschendbaarheid en soevereiniteit van het 
land; dringt er voorts bij de Servische 
autoriteiten op aan de hervormingen in 
Bosnië en Herzegovina te steunen voor de 
versterking en stroomlijning van 
instellingen van het land met het oog op 
hervormingen in verband met de EU; roept 
beide regeringen om een speciale 
gezamenlijke zitting te houden om een 
betere coördinatie in de EU-gerelateerde 
hervormingen te realiseren; verwelkomt de 
initiatieven en resultaten met betrekking tot 
de verbetering van de politieke 
betrekkingen tussen Kroatië en Servië, die 
op gang zijn gebracht door de presidenten 
Josipovic en Tadić; is verheugd over de 
actieve betrokkenheid van Servië bij de 
bevordering van het Sarajevo-proces en de 
ondertekening op 7 november door Servië, 
samen met Bosnië en Herzegovina, Kroatië 
en Montenegro, van een ministeriële 
verklaring over beëindiging van 
ontheemding en het zoeken van duurzame 
oplossingen voor vluchtelingen en 
ontheemden; ziet uit naar de regionale 
donorconferentie die voor begin 2012 is 
gepland en hoopt dat er een forse steun 
wordt gerealiseerd voor ontheemden in 
alle landen, waarbij een evenredig deel 
moet worden verzekerd voor Servië, dat 
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een van de grootste groepen ontheemden 
in Europa ontvangt;

Or. en

Amendement 146
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. wijst nogmaals op het belang van een 
omvattende regionale samenwerking voor 
alle landen van de regio en juicht de 
actieve deelname van Servië toe in de 
regionale initiatieven; is ingenomen met 
het officiële bezoek van president Tadić 
aan Bosnië en Herzegovina en met zijn 
steun aan de territoriale onschendbaarheid 
en soevereiniteit van het land; dringt er 
voorts bij de Servische autoriteiten op aan 
de hervormingen in Bosnië en Herzegovina 
te steunen voor de versterking en 
stroomlijning van instellingen van het land 
met het oog op hervormingen in verband 
met de EU; roept beide regeringen om een 
speciale gezamenlijke zitting te houden om 
een betere coördinatie in de EU-
gerelateerde hervormingen te realiseren; 
verwelkomt de initiatieven en resultaten 
met betrekking tot de verbetering van de 
politieke betrekkingen tussen Kroatië en 
Servië, die op gang zijn gebracht door de 
presidenten Josipovic en Tadić; is 
verheugd over de actieve betrokkenheid 
van Servië bij de bevordering van het 
Sarajevo-proces en de ondertekening op 7 
november door Servië, samen met Bosnië 
en Herzegovina, Kroatië en Montenegro, 
van een ministeriële verklaring over 
beëindiging van ontheemding en het 
zoeken van duurzame oplossingen voor 
vluchtelingen en ontheemden;

25. wijst nogmaals op het belang van een 
omvattende regionale samenwerking in de 
westelijke Balkan en juicht de actieve 
deelname van Servië toe in de regionale 
initiatieven, alsmede zijn steeds actievere 
rol in het stimuleren van de verzoening in 
de regio; is ingenomen met het officiële 
bezoek van president Tadić aan Bosnië en 
Herzegovina en met zijn steun aan de 
territoriale onschendbaarheid en 
soevereiniteit van het land; dringt er voorts 
bij de Servische autoriteiten op aan de 
hervormingen in Bosnië en Herzegovina te 
steunen voor de versterking en 
stroomlijning van instellingen van het land 
met het oog op hervormingen in verband 
met de EU; roept beide regeringen om een 
speciale gezamenlijke zitting te houden om 
een betere coördinatie in de EU-
gerelateerde hervormingen te realiseren; 
verwelkomt de initiatieven en resultaten 
met betrekking tot de verbetering van de 
politieke betrekkingen tussen Kroatië en 
Servië, die op gang zijn gebracht door de 
presidenten Josipovic en Tadić; is 
verheugd over de actieve betrokkenheid 
van Servië bij de bevordering van het 
Sarajevo-proces en de ondertekening op 7 
november door Servië, samen met Bosnië 
en Herzegovina, Kroatië en Montenegro, 
van een ministeriële verklaring over 
beëindiging van ontheemding en het 
zoeken van duurzame oplossingen voor 
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vluchtelingen en ontheemden;

Or. en

Amendement 147
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. wijst nogmaals op het belang van een 
omvattende regionale samenwerking voor 
alle landen van de regio en juicht de 
actieve deelname van Servië toe in de 
regionale initiatieven; is ingenomen met 
het officiële bezoek van president Tadić 
aan Bosnië en Herzegovina en met zijn 
steun aan de territoriale onschendbaarheid 
en soevereiniteit van het land; dringt er 
voorts bij de Servische autoriteiten op aan 
de hervormingen in Bosnië en Herzegovina 
te steunen voor de versterking en 
stroomlijning van instellingen van het land 
met het oog op hervormingen in verband 
met de EU; roept beide regeringen om een 
speciale gezamenlijke zitting te houden
om een betere coördinatie in de EU-
gerelateerde hervormingen te realiseren; 
verwelkomt de initiatieven en resultaten 
met betrekking tot de verbetering van de 
politieke betrekkingen tussen Kroatië en 
Servië, die op gang zijn gebracht door de 
presidenten Josipovic en Tadić; is 
verheugd over de actieve betrokkenheid 
van Servië bij de bevordering van het 
Sarajevo-proces en de ondertekening op 7 
november door Servië, samen met Bosnië 
en Herzegovina, Kroatië en Montenegro, 
van een ministeriële verklaring over 
beëindiging van ontheemding en het 
zoeken van duurzame oplossingen voor 
vluchtelingen en ontheemden;

25. wijst nogmaals op het belang van een 
omvattende regionale samenwerking voor 
alle landen van de regio en juicht de 
actieve deelname van Servië toe in de 
regionale initiatieven; is ingenomen met 
het officiële bezoek van president Tadić 
aan Bosnië en Herzegovina en met zijn 
steun aan de territoriale onschendbaarheid 
en soevereiniteit van het land; dringt er 
voorts bij de Servische autoriteiten op aan 
de hervormingen in Bosnië en Herzegovina 
te steunen voor de versterking en 
stroomlijning van instellingen van het land 
met het oog op hervormingen in verband 
met de EU; roept beide landen op om hun 
samenwerking te versterken om een betere 
coördinatie in EU-gerelateerde 
hervormingen te realiseren; verwelkomt de 
initiatieven en resultaten met betrekking tot 
de verbetering van de politieke 
betrekkingen tussen Kroatië en Servië, die 
op gang zijn gebracht door de presidenten 
Josipovic en Tadić; is verheugd over de 
actieve betrokkenheid van Servië bij de 
bevordering van het Sarajevo-proces en de 
ondertekening op 7 november door Servië, 
samen met Bosnië en Herzegovina, Kroatië 
en Montenegro, van een ministeriële 
verklaring over beëindiging van 
ontheemding en het zoeken van duurzame 
oplossingen voor vluchtelingen en 
ontheemden;

Or. en
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Amendement 148
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. wijst nogmaals op het belang van een 
omvattende regionale samenwerking voor 
alle landen van de regio en juicht de 
actieve deelname van Servië toe in de 
regionale initiatieven; is ingenomen met 
het officiële bezoek van president Tadić 
aan Bosnië en Herzegovina en met zijn 
steun aan de territoriale onschendbaarheid 
en soevereiniteit van het land; dringt er 
voorts bij de Servische autoriteiten op aan 
de hervormingen in Bosnië en Herzegovina 
te steunen voor de versterking en 
stroomlijning van instellingen van het 
land met het oog op hervormingen in 
verband met de EU; roept beide regeringen 
om een speciale gezamenlijke zitting te 
houden om een betere coördinatie in de 
EU-gerelateerde hervormingen te 
realiseren; verwelkomt de initiatieven en 
resultaten met betrekking tot de verbetering 
van de politieke betrekkingen tussen 
Kroatië en Servië, die op gang zijn 
gebracht door de presidenten Josipovic en 
Tadić; is verheugd over de actieve 
betrokkenheid van Servië bij de 
bevordering van het Sarajevo-proces en de 
ondertekening op 7 november door Servië, 
samen met Bosnië en Herzegovina, Kroatië 
en Montenegro, van een ministeriële 
verklaring over beëindiging van 
ontheemding en het zoeken van duurzame 
oplossingen voor vluchtelingen en 
ontheemden;

25. wijst nogmaals op het belang van een 
omvattende regionale samenwerking voor 
alle landen van de regio en juicht de 
actieve deelname van Servië toe in de 
regionale initiatieven; is ingenomen met 
het officiële bezoek van president Tadić 
aan Bosnië en Herzegovina en met zijn 
steun aan de territoriale onschendbaarheid 
en soevereiniteit van het land; dringt er 
voorts bij de Servische autoriteiten op aan 
een constructieve benadering te 
betrachten ten aanzien van de 
hervormingen in Bosnië en Herzegovina; 
roept beide regeringen op om een speciale 
gezamenlijke zitting te houden om een 
betere coördinatie in de EU-gerelateerde 
hervormingen te realiseren; verwelkomt de 
initiatieven en resultaten met betrekking tot 
de verbetering van de politieke 
betrekkingen tussen Kroatië en Servië, die 
op gang zijn gebracht door de presidenten 
Josipovic en Tadić; is verheugd over de 
actieve betrokkenheid van Servië bij de 
bevordering van het Sarajevo-proces en de 
ondertekening op 7 november door Servië, 
samen met Bosnië en Herzegovina, Kroatië 
en Montenegro, van een ministeriële 
verklaring over beëindiging van 
ontheemding en het zoeken van duurzame 
oplossingen voor vluchtelingen en 
ontheemden;

Or. en
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Amendement 149
Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. wijst nogmaals op het belang van een 
omvattende regionale samenwerking voor 
alle landen van de regio en juicht de 
actieve deelname van Servië toe in de 
regionale initiatieven; is ingenomen met 
het officiële bezoek van president Tadić 
aan Bosnië en Herzegovina en met zijn 
steun aan de territoriale onschendbaarheid 
en soevereiniteit van het land; dringt er 
voorts bij de Servische autoriteiten op aan 
de hervormingen in Bosnië en Herzegovina 
te steunen voor de versterking en 
stroomlijning van instellingen van het land 
met het oog op hervormingen in verband 
met de EU; roept beide regeringen om een 
speciale gezamenlijke zitting te houden om 
een betere coördinatie in de EU-
gerelateerde hervormingen te realiseren; 
verwelkomt de initiatieven en resultaten 
met betrekking tot de verbetering van de 
politieke betrekkingen tussen Kroatië en 
Servië, die op gang zijn gebracht door de 
presidenten Josipovic en Tadić; is 
verheugd over de actieve betrokkenheid 
van Servië bij de bevordering van het 
Sarajevo-proces en de ondertekening op 7 
november door Servië, samen met Bosnië 
en Herzegovina, Kroatië en Montenegro, 
van een ministeriële verklaring over 
beëindiging van ontheemding en het 
zoeken van duurzame oplossingen voor 
vluchtelingen en ontheemden;

25. wijst nogmaals op het belang van een 
omvattende regionale samenwerking voor 
alle landen van de regio en juicht de 
actieve deelname van Servië toe in de 
regionale initiatieven; is ingenomen met 
het officiële bezoek van president Tadić 
aan Bosnië en Herzegovina en met zijn 
steun aan de territoriale onschendbaarheid 
en soevereiniteit van het land; dringt er 
voorts bij de Servische autoriteiten op aan 
de hervormingen in Bosnië en Herzegovina 
te steunen voor de versterking en 
stroomlijning van instellingen van het land 
met het oog op hervormingen in verband 
met de EU; roept beide regeringen op om 
een speciale gezamenlijke zitting te houden 
om een betere coördinatie in de EU-
gerelateerde hervormingen te realiseren;
verwelkomt de initiatieven en resultaten 
met betrekking tot de verbetering van de 
politieke betrekkingen tussen Kroatië en 
Servië, die op gang zijn gebracht door de 
presidenten Josipovic en Tadić; herhaalt 
dat dergelijke positieve bilaterale 
betrekkingen een goede basis zijn voor de 
oplossing van hangende grenskwesties; 
wijst erop dat Servië het land met de 
grootste groep ontheemde personen in de 
regio is; is verheugd over zijn actieve 
betrokkenheid bij de bevordering van het 
Sarajevo-proces en de ondertekening op 7 
november door Servië, samen met Bosnië 
en Herzegovina, Kroatië en Montenegro, 
van een ministeriële verklaring over 
beëindiging van ontheemding en het 
zoeken van duurzame oplossingen voor 
vluchtelingen en ontheemden; spoort de 
Servische autoriteiten aan nauw samen te 
werken met de landen van het voormalige 
Joegoslavië en andere buurlanden aan de 
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oplossing van alle hangende problemen in 
verband met wettelijke successie; 

Or. en

Amendement 150
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. wijst nogmaals op het belang van een 
omvattende regionale samenwerking voor 
alle landen van de regio en juicht de 
actieve deelname van Servië toe in de 
regionale initiatieven; is ingenomen met 
het officiële bezoek van president Tadić 
aan Bosnië en Herzegovina en met zijn 
steun aan de territoriale onschendbaarheid 
en soevereiniteit van het land; dringt er 
voorts bij de Servische autoriteiten op aan 
de hervormingen in Bosnië en Herzegovina 
te steunen voor de versterking en 
stroomlijning van instellingen van het land 
met het oog op hervormingen in verband 
met de EU; roept beide regeringen om een 
speciale gezamenlijke zitting te houden om 
een betere coördinatie in de EU-
gerelateerde hervormingen te realiseren; 
verwelkomt de initiatieven en resultaten 
met betrekking tot de verbetering van de 
politieke betrekkingen tussen Kroatië en 
Servië, die op gang zijn gebracht door de 
presidenten Josipovic en Tadić; is 
verheugd over de actieve betrokkenheid 
van Servië bij de bevordering van het 
Sarajevo-proces en de ondertekening op 7 
november door Servië, samen met Bosnië 
en Herzegovina, Kroatië en Montenegro, 
van een ministeriële verklaring over 
beëindiging van ontheemding en het 
zoeken van duurzame oplossingen voor 
vluchtelingen en ontheemden;

25. wijst nogmaals op het belang van een 
omvattende regionale samenwerking voor 
alle landen van de regio en juicht de 
actieve deelname van Servië toe in de 
regionale initiatieven; is ingenomen met 
het officiële bezoek van president Tadić 
aan Bosnië en Herzegovina en met zijn 
steun aan de territoriale onschendbaarheid 
en soevereiniteit van het land; dringt er 
voorts bij de Servische autoriteiten op aan 
de hervormingen in Bosnië en Herzegovina 
te steunen voor de versterking en 
stroomlijning van instellingen van het land 
met het oog op hervormingen in verband 
met de EU; roept beide regeringen op om 
een speciale gezamenlijke zitting te houden 
om een betere coördinatie in de EU-
gerelateerde hervormingen te realiseren; 
verwelkomt de initiatieven en resultaten 
met betrekking tot de verbetering van de 
politieke betrekkingen tussen Kroatië en 
Servië, die op gang zijn gebracht door de 
presidenten Josipovic en Tadić; is 
verheugd over de actieve betrokkenheid 
van Servië bij de bevordering van het 
Sarajevo-proces en de ondertekening op 7 
november door Servië, samen met Bosnië 
en Herzegovina, Kroatië en Montenegro, 
van een ministeriële verklaring over 
beëindiging van ontheemding en het 
zoeken van duurzame oplossingen voor 
vluchtelingen en ontheemden; moedigt de 
grensoverschrijdende samenwerking aan 
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met de aangrenzende EU-lidstaten 
Bulgarije en Hongarije, ook in het kader 
van de Strategie van de Europese Unie 
voor de Donauregio;

Or. en

Amendement 151
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. is ingenomen met de actieve rol die 
Servië speelt in de bevordering van het 
Sarajevo-proces en met de ondertekening 
op 7 november 2011 door Servië, samen 
met Bosnië en Herzegovina, Kroatië en 
Montenegro, van een ministeriële 
verklaring over beëindiging van 
ontheemding en het zoeken van duurzame 
oplossingen voor vluchtelingen en 
ontheemden, en ziet uit naar het 
gezamenlijke regionale 
meerjarenprogramma over de resterende 
behoeften, dat wordt gepresenteerd op de 
donorconferentie die begin 2012 moet 
plaatsvinden;

Or. en

Amendement 152
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is verheugd over de verbeteringen in de 
betrekkingen tussen Montenegro en Servië; 

26. is verheugd over de verbeteringen in de 
betrekkingen tussen Montenegro en Servië; 
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dringt aan op een strakkere coördinatie 
door de respectieve regeringen van de EU-
gerelateerde hervormingen en in het 
bijzonder van de inspanningen om 
gezamenlijk problemen op het gebied van 
de rechtsstaat te pakken en met name de 
bestrijding van de georganiseerde misdaad;

dringt aan op een strakkere coördinatie 
door de respectieve regeringen van de EU-
gerelateerde hervormingen en in het 
bijzonder van de inspanningen om 
gezamenlijk problemen op het gebied van 
de rechtsstaat te pakken en met name de 
bestrijding van de georganiseerde misdaad;
moedigt beide regeringen aan zich nog 
meer in te zetten voor het vinden van een 
oplossing van hangende grenskwesties;

Or. en

Amendement 153
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. is ingenomen met de overeenkomst 
tussen Servië en Macedonië over het vrije 
verkeer van burgers, naast de 
overeenkomsten die reeds door Servië met 
Montenegro en Bosnië-Herzegovina zijn 
gesloten, en hoopt dat dit soort 
overeenkomsten, die de bilaterale 
betrekkingen verbeteren en de 
mogelijkheden voor de betrokken 
bevolking verruimen, tot alle landen van 
de regio kunnen worden uitgebreid; 

Or. en

Amendement 154
György Schöpflin, Kinga Gál

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. onderstreept het belang van de 
activiteiten van het historische 
verzoeningscomité en herhaalt dat een 
doorlopende dialoog tot betere 
betrekkingen kan leiden; betreurt het 
echter dat het grootste deel van de 
historische archieven, en met name de 
archieven van de voormalige geheime 
dienst, de UDBA, gesloten blijft; dringt 
voorts aan op een volledig en diepgaand 
onderzoek naar de slachtingen van 1944-
1945;

Or. en

Amendement 155
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. roept de autoriteiten op het relatief 
welvarende Vojvodina als voorbeeld te 
promoten voor minder ontwikkelde regio's 
van Servië; roept de autoriteiten op om, 
twee jaar na de goedkeuring van het statuut 
van Vojvodina, snel de betreffende wet 
inzake de financiering van de provincie 
goed te keuren;

27. roept de autoriteiten op het relatief 
welvarende Vojvodina als voorbeeld te 
promoten voor andere regio's van Servië; 
roept de autoriteiten op om, twee jaar na de 
goedkeuring van het statuut van 
Vojvodina, snel de betreffende wet inzake 
de financiering van de provincie goed te 
keuren;

Or. en

Amendement 156
Kinga Gál

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27



AM\890151NL.doc 125/138 PE480.653v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

27. roept de autoriteiten op het relatief
welvarende Vojvodina als voorbeeld te 
promoten voor minder ontwikkelde regio's 
van Servië; roept de autoriteiten op om, 
twee jaar na de goedkeuring van het statuut 
van Vojvodina, snel de betreffende wet 
inzake de financiering van de provincie 
goed te keuren;

27. roept de autoriteiten op om de 
autonome provincie Vojvodina te 
bevorderen en, twee jaar na de 
goedkeuring van het statuut van 
Vojvodina, snel de betreffende wet inzake 
de financiering van de provincie goed te 
keuren;

Or. en

Amendement 157
László Tőkés

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. beveelt aan dat Europese gelden 
rechtstreeks beschikbaar moeten worden 
gesteld aan de nationale 
minderheidsraden en de 
burgerorganisaties van Servië, in het 
kader van de EU-steun aan de 
hervormingen van het land;

Or. en

Amendement 158
Andrey Kovatchev, Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. moedigt de autoriteiten aan 
verdere maatregelen te initiëren en de 
grensregio's open te stellen voor 
buurlanden om het economisch isolement 
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te doorbreken en de handel en 
economische banden te vergemakkelijken; 
wijst op het belang van de opening van 
een terminal voor trucks en 
handelsgoederen aan de grensovergang 
bij Ribarci-Oltomantsi om de plaatselijke 
economische ontwikkeling te stimuleren;

Or. en

Amendement 159
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. onderstreept het fundamentele belang 
van goed onderwijs voor de verdere sociale 
en economische ontwikkeling van Servië 
en voor de vermindering van de hoge 
werkloosheid in het land, met name onder 
de jeugd; roept de autoriteiten op aan actief 
de waarde van het onderwijs onder de 
jeugd te bevorderen, alsook om meer te 
investeren in hoger onderwijs;

28. onderstreept het fundamentele belang 
van goed onderwijs voor de verdere sociale 
en economische ontwikkeling van Servië 
en voor de vermindering van de hoge 
werkloosheid in het land, met name onder 
de jeugd; roept de autoriteiten op actief de 
waarde van het onderwijs onder de jeugd te 
bevorderen, alsook om meer te investeren 
in hoger onderwijs; benadrukt dat het 
noodzakelijk is te voorzien in publieke 
investeringen die gericht zijn op de 
benutting van het wetenschappelijk 
potentieel, teneinde de werkloosheid 
onder jonge academici terug te dringen en 
de werking van de publieke sector te 
verbeteren;

Or. el

Amendement 160
László Tőkés

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29
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Ontwerpresolutie Amendement

29. dringt aan op meer inspanningen om 
het onderwijs in minderheidstalen mogelijk 
te maken en met name alle noodzakelijke 
leerboeken te verschaffen; juicht in dit 
verband de opening toe van de tweetalige 
universitaire faculteit in Bujanovac, voor 
zowel studenten van Albanese als van 
Servische etnische afkomst;

29. dringt aan op meer inspanningen om 
het onderwijs in minderheidstalen op 
federaal en provinciaal niveau te 
verzekeren, hetgeen noodzakelijk is voor 
de bescherming van de etnische en 
culturele identiteit, een recht dat reeds 
gewaarborgd is via grondwettelijke 
middelen alsook door de federale wet van 
2002 inzake de bescherming van rechten 
en vrijheden van nationale minderheden, 
en overeenstemt met de richtsnoeren in de 
kaderovereenkomst voor de bescherming 
van nationale minderheden, en met name 
alle noodzakelijke leerboeken te 
verschaffen; juicht in dit verband de 
opening toe van de tweetalige universitaire 
faculteit in Bujanovac, voor zowel 
studenten van Albanese als van Servische 
etnische afkomst;

Or. en

Amendement 161
Kinga Gál

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. dringt aan op meer inspanningen om 
het onderwijs in minderheidstalen mogelijk 
te maken en met name alle noodzakelijke 
leerboeken te verschaffen; juicht in dit 
verband de opening toe van de tweetalige 
universitaire faculteit in Bujanovac, voor 
zowel studenten van Albanese als van 
Servische etnische afkomst;

29. dringt aan op meer inspanningen om 
goed onderwijs in minderheidstalen 
mogelijk te maken en met name alle 
noodzakelijke boeken in de moedertaal te 
verschaffen; moedigt wederzijds opleiding 
voor zowel minderheden als de 
meerderheid aan om elkaars talen te leren 
voor een beter wederzijds begrip; juicht in 
dit verband de opening toe van de 
tweetalige universitaire faculteit in 
Bujanovac, voor zowel studenten van 
Albanese als van Servische etnische 
afkomst;
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Or. en

Amendement 162
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. dringt aan op meer inspanningen om 
het onderwijs in minderheidstalen mogelijk 
te maken en met name alle noodzakelijke 
leerboeken te verschaffen; juicht in dit 
verband de opening toe van de tweetalige 
universitaire faculteit in Bujanovac, voor 
zowel studenten van Albanese als van 
Servische etnische afkomst;

29. dringt aan op meer inspanningen om 
onderwijs in minderheidstalen mogelijk te 
maken en met name alle noodzakelijke 
leerboeken in de moedertaal te 
verschaffen; juicht in dit verband de 
opening toe van de tweetalige universitaire 
faculteit in Bujanovac, voor zowel 
studenten van Albanese als van Servische 
etnische afkomst;

Or. en

Amendement 163
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. dringt aan op meer inspanningen om 
het onderwijs in minderheidstalen mogelijk 
te maken en met name alle noodzakelijke 
leerboeken te verschaffen; juicht in dit 
verband de opening toe van de tweetalige 
universitaire faculteit in Bujanovac, voor 
zowel studenten van Albanese als van 
Servische etnische afkomst;

29. dringt aan op meer inspanningen om 
het onderwijs in minderheidstalen mogelijk 
te maken en met name alle noodzakelijke 
leerboeken te verschaffen; juicht in dit 
verband de opening toe van de tweetalige 
universitaire faculteit in Bujanovac, voor 
zowel studenten van Albanese als van 
Servische etnische afkomst; roept de 
Servische regering op om de 
erkenningskwestie van de Internationale 
Universiteit van Novi Pazar in Sandžak op 
te lossen en benadrukt dat de 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van 
de commissie voor erkenning en 
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kwaliteitswaarborging moeten worden 
verzekerd;

Or. en

Amendement 164
Andrey Kovatchev, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. dringt aan op meer inspanningen om 
het onderwijs in minderheidstalen mogelijk 
te maken en met name alle noodzakelijke 
leerboeken te verschaffen; juicht in dit 
verband de opening toe van de tweetalige 
universitaire faculteit in Bujanovac, voor 
zowel studenten van Albanese als van 
Servische etnische afkomst;

29. dringt aan op meer inspanningen om 
het onderwijs in minderheidstalen mogelijk 
te maken en met name alle noodzakelijke 
leerboeken te verschaffen; juicht in dit 
verband de opening toe van de tweetalige 
universitaire faculteit in Bujanovac, voor 
zowel studenten van Albanese als van 
Servische etnische afkomst; moedigt 
Servië aan dit beleidsmodel toe te passen 
voor andere minderheden voor welke de 
toegang tot onderwijs en 
onderwijsmateriaal in hun moedertaal 
nog steeds beperkt is;

Or. en

Amendement 165
Kristian Vigenin, Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. dringt aan op meer inspanningen om 
het onderwijs in minderheidstalen mogelijk 
te maken en met name alle noodzakelijke 
leerboeken te verschaffen; juicht in dit 
verband de opening toe van de tweetalige 
universitaire faculteit in Bujanovac, voor 
zowel studenten van Albanese als van 

29. dringt aan op meer inspanningen om 
het onderwijs in minderheidstalen mogelijk 
te maken en met name alle noodzakelijke 
leerboeken te verschaffen; juicht in dit 
verband de opening toe van de tweetalige 
universitaire faculteit in Bujanovac, voor 
zowel studenten van Albanese als van 
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Servische etnische afkomst; Servische etnische afkomst; onderstreept 
het belang van de Bulgaarse culturele 
centra in Bosilegrad en Dimitrovgrad, die 
met hun activiteiten bijdragen aan het 
behoud van de culturele tradities van de 
Bulgaarse minderheid; 

Or. en

Amendement 166
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. dringt aan op meer inspanningen om 
het onderwijs in minderheidstalen mogelijk 
te maken en met name alle noodzakelijke
leerboeken te verschaffen; juicht in dit 
verband de opening toe van de tweetalige 
universitaire faculteit in Bujanovac, voor 
zowel studenten van Albanese als van 
Servische etnische afkomst;

29. dringt aan op meer inspanningen om 
het onderwijs in minderheidstalen mogelijk 
te maken en met name alle noodzakelijke 
leerboeken te verschaffen; juicht in dit 
verband de opening toe van de tweetalige 
universitaire faculteit in Bujanovac, voor 
zowel studenten van Albanese als van 
Servische etnische afkomst; onderstreept 
het belang van scholen waar de Bulgaarse 
taal wordt onderwezen aan de etnische 
Bulgaren;

Or. en

Amendement 167
Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. is ingenomen met de activiteiten van 
de overheid die hebben geleid tot 
verbetering van de financiële en macro-
economische situatie van Servië; is 
verheugd over het akkoord dat bij wijze 

30. onderstreept dat de wereldwijde 
financiële en economische crisis een 
negatieve invloed op de samenleving heeft 
gehad, in het bijzonder op de meest 
kwetsbare groepen, en roept de autoriteiten 
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van voorzorg met het IMF is gesloten over 
een reservelening als middel om het 
vertrouwen van beleggers in de 
economische stabiliteit van het land te 
verbeteren; onderstreept echter dat de 
wereldwijde financiële en economische 
crisis een negatieve invloed op de 
samenleving heeft gehad, in het bijzonder 
op de meest kwetsbare groepen, en roept 
de autoriteiten op aan alles in het werk te 
stellen om de negatieve effecten op deze 
groepen zo gering mogelijk te maken;

op alles in het werk te stellen om de 
negatieve effecten op deze groepen zo 
gering mogelijk te maken; roept de 
regering op de vereiste maatschappelijke 
en economische beleidsmaatregelen te 
ontwikkelen om de werkloosheid te 
bestrijden, werklozen te beschermen en 
behoorlijke levensomstandigheden voor 
werknemers in het land te waarborgen;

Or. el

Amendement 168
Takis Hadjigeorgiou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. is ingenomen met de activiteiten van 
de overheid die hebben geleid tot
verbetering van de financiële en macro-
economische situatie van Servië; is 
verheugd over het akkoord dat bij wijze 
van voorzorg met het IMF is gesloten over 
een reservelening als middel om het 
vertrouwen van beleggers in de 
economische stabiliteit van het land te 
verbeteren; onderstreept echter dat de 
wereldwijde financiële en economische 
crisis een negatieve invloed op de 
samenleving heeft gehad, in het bijzonder 
op de meest kwetsbare groepen, en roept 
de autoriteiten op aan alles in het werk te 
stellen om de negatieve effecten op deze 
groepen zo gering mogelijk te maken;

30. constateert de activiteiten van de 
overheid ter verbetering van de financiële 
en macro-economische situatie van Servië; 
onderstreept echter dat de wereldwijde 
financiële en economische crisis een 
negatieve invloed op de samenleving heeft 
gehad, in het bijzonder op kwetsbare 
groepen; roept derhalve de autoriteiten op 
aan alles in het werk te stellen om de 
negatieve effecten - armoede, 
werkloosheid, sociale uitsluiting - zo 
gering mogelijk te maken en tegelijk de 
dieper liggende oorzaken hiervan aan te 
pakken en te bestrijden;

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. is ingenomen met de activiteiten van de
overheid die hebben geleid tot verbetering 
van de financiële en macro-economische 
situatie van Servië; is verheugd over het 
akkoord dat bij wijze van voorzorg met het 
IMF is gesloten over een reservelening als 
middel om het vertrouwen van beleggers in 
de economische stabiliteit van het land te 
verbeteren; onderstreept echter dat de 
wereldwijde financiële en economische 
crisis een negatieve invloed op de 
samenleving heeft gehad, in het bijzonder 
op de meest kwetsbare groepen, en roept 
de autoriteiten op aan alles in het werk te 
stellen om de negatieve effecten op deze 
groepen zo gering mogelijk te maken;

30. is ingenomen met de belangrijke 
stappen die zijn genomen om een 
functionerende markteconomie in te 
voeren, alsmede met de activiteiten van de 
overheid die hebben geleid tot verbetering 
van de financiële en macro-economische 
situatie van Servië; is verheugd over het 
akkoord dat bij wijze van voorzorg met het 
IMF is gesloten over een reservelening als 
middel om het vertrouwen van beleggers in 
de economische stabiliteit van het land te 
verbeteren; onderstreept echter dat Servië 
structurele hervormingen moet blijven 
doorvoeren om de productiecapaciteit van 
de economie te verhogen; wijst erop dat de 
wereldwijde financiële en economische 
crisis een negatieve invloed op de 
samenleving heeft gehad, in het bijzonder 
op de meest kwetsbare groepen, en roept 
de autoriteiten op aan alles in het werk te 
stellen om de negatieve effecten op deze 
groepen zo gering mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 170
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. is ingenomen met de activiteiten van de 
overheid die hebben geleid tot verbetering 
van de financiële en macro-economische 
situatie van Servië; is verheugd over het 
akkoord dat bij wijze van voorzorg met het 

30. is ingenomen met de activiteiten van de 
overheid die hebben geleid tot verbetering 
van de financiële en macro-economische 
situatie van Servië; wijst er echter op dat 
het begrotingstekort (volgens de 
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IMF is gesloten over een reservelening als 
middel om het vertrouwen van beleggers in 
de economische stabiliteit van het land te 
verbeteren; onderstreept echter dat de 
wereldwijde financiële en economische 
crisis een negatieve invloed op de 
samenleving heeft gehad, in het bijzonder 
op de meest kwetsbare groepen, en roept 
de autoriteiten op aan alles in het werk te 
stellen om de negatieve effecten op deze 
groepen zo gering mogelijk te maken;

prognoses 4,25% in 2012) verder 
teruggedrongen moet worden; is verheugd 
over het akkoord dat bij wijze van 
voorzorg met het IMF is gesloten over een 
reservelening als middel om het 
vertrouwen van beleggers in de
economische stabiliteit van het land te 
verbeteren; onderstreept echter dat de 
wereldwijde financiële en economische 
crisis een negatieve invloed op de 
samenleving heeft gehad, in het bijzonder 
op de meest kwetsbare groepen, en roept 
de autoriteiten op aan alles in het werk te 
stellen om de negatieve effecten op deze 
groepen zo gering mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 171
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. is ingenomen met de activiteiten van de 
overheid die hebben geleid tot verbetering 
van de financiële en macro-economische 
situatie van Servië; is verheugd over het 
akkoord dat bij wijze van voorzorg met het 
IMF is gesloten over een reservelening als 
middel om het vertrouwen van beleggers in 
de economische stabiliteit van het land te 
verbeteren; onderstreept echter dat de 
wereldwijde financiële en economische 
crisis een negatieve invloed op de 
samenleving heeft gehad, in het bijzonder 
op de meest kwetsbare groepen, en roept 
de autoriteiten op aan alles in het werk te 
stellen om de negatieve effecten op deze 
groepen zo gering mogelijk te maken;

30. is ingenomen met de activiteiten van de 
overheid die hebben geleid tot verbetering 
van de financiële en macro-economische 
situatie van Servië; is verheugd over het 
akkoord dat bij wijze van voorzorg met het 
IMF is gesloten over een reservelening als 
middel om het vertrouwen van beleggers in 
de economische stabiliteit van het land te 
verbeteren; onderstreept echter dat de 
wereldwijde financiële en economische 
crisis een negatieve invloed op de 
samenleving heeft gehad, in het bijzonder 
op de meest kwetsbare groepen, en roept 
de autoriteiten op aan alles in het werk te 
stellen om de negatieve effecten op deze 
groepen zo gering mogelijk te maken; 
spoort de Servische autoriteiten aan de 
overheidsuitgaven strikt onder controle te 
houden en te streven naar 
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belastingconsolidatie;

Or. it

Amendement 172
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. verzoekt de Servische regering alle 
maatregelen te nemen die kunnen 
bijdragen aan een versterkte 
samenwerking met het mkb in 
buurregio's; benadrukt dat dit 
noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de 
economie van Servië meer profijt kan 
trekken van het handelsstelsel van de 
Gemeenschap;

Or. it

Amendement 173
Takis Hadjigeorgiou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. onderstreept dat een echte rechtsstaat in 
het land noodzakelijk is om buitenlandse 
investeringen aan te trekken en de 
voorwaarden voor een snellere overgang 
van de economie naar een open 
markteconomie te verbeteren; wijst er te 
dien einde op dat het bestaan van 
monopolies ernstig deze overgang in de 
weg staat en dringt er bij de regering op 
aan maatregelen te blijven nemen om 
deze af te schaffen; dringt eveneens aan op 
meer inspanningen om de oprichting van 

31. onderstreept dat een echte rechtsstaat in 
het land noodzakelijk is om de economie te 
verbeteren en te versterken en dringt aan 
op meer inspanningen om de oprichting 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
te vergemakkelijken; wijst eveneens op de 
noodzaak het rechtskader inzake 
arbeidsrecht en vakbondsrechten in 
overeenstemming met de IAO-verdragen 
te brengen, om de individuele en 
collectieve rechten van de werknemers te 
verbeteren en collectieve 
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kleine en middelgrote ondernemingen te 
vergemakkelijken door vereenvoudiging 
en bekorting van administratieve 
procedures die nodig zijn om deze te 
vestigen;

arbeidsovereenkomsten te bevorderen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. onderstreept dat een echte rechtsstaat in 
het land noodzakelijk is om buitenlandse 
investeringen aan te trekken en de 
voorwaarden voor een snellere overgang 
van de economie naar een open 
markteconomie te verbeteren; wijst er te 
dien einde op dat het bestaan van 
monopolies ernstig deze overgang in de 
weg staat en dringt er bij de regering op 
aan maatregelen te blijven nemen om deze 
af te schaffen; dringt eveneens aan op meer 
inspanningen om de oprichting van kleine 
en middelgrote ondernemingen te 
vergemakkelijken door vereenvoudiging en 
bekorting van administratieve procedures 
die nodig zijn om deze te vestigen;

31. onderstreept dat een echte rechtsstaat in 
het land noodzakelijk is om buitenlandse 
investeringen aan te trekken, de 
voorwaarden voor een snellere overgang 
van de economie naar een open 
markteconomie te verbeteren en een beter 
ondernemingsklimaat te scheppen; wijst 
er te dien einde op dat het bestaan van 
monopolies ernstig deze overgang in de 
weg staat en dringt er bij de regering op 
aan maatregelen te blijven nemen om deze 
af te schaffen; wijst erop hoe belangrijk 
het is bureaucratische belemmeringen op 
te heffen, en de concurrentie en de rol van 
de particuliere sector te versterken ; dringt 
eveneens aan op meer inspanningen om de 
oprichting van kleine en middelgrote 
ondernemingen te vergemakkelijken door 
vereenvoudiging en bekorting van 
administratieve procedures die nodig zijn 
om deze te vestigen, en de arbeidsmarkt 
minder rigide te maken;

Or. en

Amendement 175
Nadezhda Neynsky
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. onderstreept dat een echte rechtsstaat in 
het land noodzakelijk is om buitenlandse
investeringen aan te trekken en de 
voorwaarden voor een snellere overgang 
van de economie naar een open 
markteconomie te verbeteren; wijst er te 
dien einde op dat het bestaan van 
monopolies ernstig deze overgang in de 
weg staat en dringt er bij de regering op 
aan maatregelen te blijven nemen om deze 
af te schaffen; dringt eveneens aan op meer 
inspanningen om de oprichting van kleine 
en middelgrote ondernemingen te 
vergemakkelijken door vereenvoudiging 
en bekorting van administratieve 
procedures die nodig zijn om deze te 
vestigen;

31. onderstreept dat een echte rechtsstaat in 
het land noodzakelijk is om buitenlandse 
investeringen aan te trekken en de 
voorwaarden voor een snellere overgang 
van de economie naar een open 
markteconomie te verbeteren; wijst er te 
dien einde op dat het bestaan van 
monopolies ernstig deze overgang in de 
weg staat en dringt er bij de regering op 
aan maatregelen te blijven nemen om deze 
af te schaffen; prijst de inspanningen van 
de regering om een bloeiende mkb-sector 
te ontwikkelen door de vaststelling en 
uitvoering van de desbetreffende 
wetgeving en de oprichting van 
bestuursorganen ter ondersteuning van 
het mkb; dringt tegelijkertijd aan op meer 
inspanningen om de snelle uitbreiding van 
kleine en middelgrote ondernemingen te 
vergemakkelijken door de administratieve 
lasten te verminderen en de toegang tot 
financiering te vergroten; dringt er bij de 
regering op aan een definitie van het mkb 
te hanteren die volledig strookt met de 
aanbevelingen van de EU;

Or. en

Amendement 176
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. is verheugd over de goede vooruitgang 
van Servië met de aanpassing aan het 
acquis op het gebied van het milieu; dringt 
aan op verdere inspanningen op dit gebied, 

32. is verheugd over de goede vooruitgang 
van Servië met de aanpassing aan het 
acquis op het gebied van het milieu; dringt 
aan op verdere inspanningen op dit gebied, 
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gericht op handhaving van de wetgeving,
met name wat betreft kwaliteit van het 
water en afvalverwerking;

gericht op handhaving van de wetgeving; 
dringt er bij de autoriteiten op aan hun 
inspanningen op te voeren met name wat 
betreft de kwaliteit van het water en 
afvalverwerking; moedigt Servië aan 
doelstellingen inzake de 
klimaatverandering vast te stellen in 
overeenstemming met de streefdoelen van 
de Europese Unie;

Or. en

Amendement 177
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. is ingenomen met de sluiting van 
de overeenkomst tussen de EU en Servië 
tot vaststelling van een kader voor de 
deelname van Servië in 
crisisbeheersingsoperaties van de EU en 
prijst het land voor zijn bereidheid om 
deel te nemen aan twee GVDB-operaties, 
met name EUTM en EU-NAVFOR 
Somalië;

Or. en

Amendement 178
Andrey Kovatchev, György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. dringt aan op verdere inspanningen om 
een duurzaam openbaar vervoersnetwerk in 
Servië te ontwikkelen, en in het bijzonder 
om het spoorwegvervoer en vervoer over 

33. dringt aan op verdere inspanningen om 
een duurzaam openbaar vervoersnetwerk in 
Servië te ontwikkelen, en in het bijzonder 
om het spoorwegvervoer en vervoer over 
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de binnenwateren alsook de 
wegeninfrastructuur, waaronder spoedige 
voltooiing van de Corridor X te 
verbeteren; onderstreept dat het belangrijk 
is de onderlinge verbindingen met de 
buurlanden te verbeteren om mobiliteit van 
de burgers te vergemakkelijken;

de binnenwateren (Corridor X) alsook de 
weginfrastructuur te verbeteren; 
onderstreept dat het belangrijk is de 
onderlinge verbindingen met de 
buurlanden te verbeteren om mobiliteit van 
de burgers te vergemakkelijken;

Or. en


