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Amendamentul 1
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Referirea 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Decizia 2008/213/CE a 
Consiliului din 18 februarie 2008 privind 
principiile, prioritățile și condițiile cuprinse 
în Parteneriatul european cu Serbia și de 
abrogare a Deciziei 2006/56/CE*,

– având în vedere Decizia 2008/213/CE a 
Consiliului din 18 februarie 2008 privind 
principiile, prioritățile și condițiile cuprinse 
în Parteneriatul european cu Serbia, 
inclusiv Kosovo, în conformitate cu 
statutul definit prin Rezoluția 1244 a 
Consiliului de Securitate al Organizației 
Națiunilor Unite din 10 iunie 1999 și de 
abrogare a Deciziei 2006/56/CE,

Or. en

Amendamentul 2
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Referirea 7a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Decizia 2011/361/PESC 
a Consiliului din 20 decembrie 2010 
privind semnarea și încheierea Acordului 
între Uniunea Europeană și Republica 
Serbia de stabilire a unui cadru pentru 
participarea Republicii Serbia la 
operațiunile Uniunii Europene de 
gestionare a crizelor;

Or. en

Amendamentul 3
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Considerentul A



PE480.653v01-00 4/128 AM\890151RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, în concluziile Președinției, care 
au fost publicate în urma reuniunii 
Consiliului European de la Salonic din 19 
și 20 iunie 2003, s-a promis tuturor țărilor 
din Balcanii de Vest că vor adera la 
Uniunea Europeană atunci când vor 
îndeplini criteriile stabilite, iar acest 
angajament a fost reluat în consensul 
reînnoit privind extinderea, adoptat de 
către Consiliul European la 14 și 15 
decembrie 2006 și în concluziile 
Consiliului din 25 octombrie 2010;

A. întrucât, în concluziile Președinției, care 
au fost publicate în urma reuniunii 
Consiliului European de la Salonic din 19 
și 20 iunie 2003, s-a promis fără echivoc 
tuturor țărilor din Balcanii de Vest că vor 
adera la Uniunea Europeană atunci când 
vor îndeplini criteriile stabilite, iar acest 
angajament a fost reluat în consensul 
reînnoit privind extinderea, adoptat de 
către Consiliul European la 14 și 15 
decembrie 2006, în concluziile Consiliului 
din 25 octombrie 2010, precum și în 
cadrul reuniunii ministeriale UE-Balcanii 
de Vest din 2 iunie 2010;

Or. en

Amendamentul 4
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât, după cum s-a recunoscut și 
în concluziile Consiliului European din 
9 decembrie 2011, Serbia a înregistrat 
progrese considerabile în ceea ce privește 
îndeplinirea criteriilor politice stabilite de 
Consiliul European de la Copenhaga și a 
cerințelor procesului de stabilizare și de 
asociere; întrucât, în urma arestării 
ultimelor două persoane puse sub 
urmărire, Serbia a atins un nivel pe 
deplin satisfăcător în ceea ce privește 
cooperarea sa cu TPII; întrucât, având în 
vedere aceste progrese, Comisia a 
recomandat Consiliului să acorde Serbiei 
statutul de țară candidată;

Or. en
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Amendamentul 5
Pino Arlacchi

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât, în avizul său din 
12 octombrie 2011 privind cererea de 
aderare la Uniunea Europeană prezentată 
de Serbia, Comisia a recomandat 
Consiliului European să acorde Serbiei 
statutul de țară candidată,

Or. en

Amendamentul 6
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât adoptarea unor abordări 
constructive în vederea cooperării 
regionale și a unor relații de bună 
vecinătate reprezintă elemente-cheie ale 
procesului de stabilizare și de asociere;

Or. en

Amendamentul 7
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât Serbia poate deveni un actor 
important în garantarea securității și a 
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stabilității în regiune;

Or. en

Amendamentul 8
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât chestiunile bilaterale nu ar 
trebui să reprezinte un obstacol și nu ar 
trebui utilizate drept obstacol în procesul 
de aderare, ci ar trebui abordate într-un 
spirit constructiv, cât mai curând posibil, 
ținând seama de interesele și valorile 
generale ale UE;

Or. en

Amendamentul 9
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută progresul realizat de Serbia în 
procesul de reformă; ia act de amânarea de 
către Consiliu a deciziei privind 
recomandarea Comisiei de a acorda Serbiei 
statutul de țară candidată; solicită 
Consiliului European să acorde Serbiei 
statutul de țară candidată la următoarea 
reuniune din martie dacă autoritățile din 
Serbia au îndeplinit condițiile astfel cum au 
fost prezentate în cadrul Summitului din 
decembrie 2011; solicită autorităților 
sârbe să folosească acest interval de timp 
pentru a se angaja în mod activ în dialogul 
cu Pristina, astfel încât să pună în 

1. salută progresul realizat de Serbia în 
procesul de reformă și regretă amânarea de 
către Consiliu a deciziei privind 
recomandarea Comisiei de a acorda Serbiei 
statutul de țară candidată; constată că 
această decizie a determinat o dezamăgire 
legitimă a unei părți considerabile a 
opiniei publice, ceea ce ar putea afecta 
negativ forțele proeuropene din țară și, 
astfel, stabilitatea întregii regiuni; solicită 
Consiliului European să acorde Serbiei 
statutul de țară candidată la următoarea 
reuniune din martie dacă autoritățile din 
Serbia au îndeplinit condițiile astfel cum au 
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aplicare în totalitate acordurile semnate și 
să găsească modalitățile care să permită 
participarea deplină a Kosovo-ului la 
cooperarea regională, inclusiv în domeniul 
comercial; consideră că, dacă sunt 
îndeplinite prioritățile-cheie subliniate de 
către Comisie în avizul acesteia și dacă 
procesul de reformă continuă, ar trebui 
deschise cât mai curând posibil 
negocierile de aderare cu Serbia, 
demonstrând în acest fel angajamentul 
Uniunii Europene față de perspectiva 
europeană a acestei țări; reamintește că 
progresul suplimentar al Serbiei în 
procesul de integrare europeană depinde 
de progresele în ceea ce privește 
îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, 
și în special de respectarea statului de 
drept, a drepturilor omului și 
îmbunătățirea funcționării economiei de 
piață; salută progresele în ratificarea 
Acordului de stabilizare și de asociere și 
solicită celorlalte state membre ale UE să 
finalizeze fără întârziere procedurile de 
ratificare;

fost prezentate în cadrul Summitului din 
decembrie 2011; reamintește că aceste 
condiții prevăd angajarea în mod activ în 
dialogul cu Priștina, lansat sub egida UE, 
punerea în aplicare cu bună-credință a 
acordurilor semnate în acest context, un 
acord privind cooperarea regională
incluzivă, precum și o cooperare activă în 
executarea mandatelor EULEX și KFOR;

Or. en

Amendamentul 10
Pino Arlacchi

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută progresul realizat de Serbia în 
procesul de reformă; ia act de amânarea de 
către Consiliu a deciziei privind 
recomandarea Comisiei de a acorda Serbiei 
statutul de țară candidată; solicită 
Consiliului European să acorde Serbiei 
statutul de țară candidată la următoarea 
reuniune din martie dacă autoritățile din 
Serbia au îndeplinit condițiile astfel cum 
au fost prezentate în cadrul Summitului 

1. salută progresul realizat de Serbia în 
procesul de reformă; regretă amânarea de 
către Consiliu a deciziei privind 
recomandarea Comisiei de a acorda Serbiei 
statutul de țară candidată; constată că 
decizia Consiliului de a nu acorda Serbiei 
statutul de țară candidată a determinat o 
criză politică în această țară și solicită 
Consiliului European să acorde Serbiei 
statutul de țară candidată la următoarea 
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din decembrie 2011; solicită autorităților 
sârbe să folosească acest interval de timp 
pentru a se angaja în mod activ în dialogul 
cu Pristina, astfel încât să pună în aplicare 
în totalitate acordurile semnate și să 
găsească modalitățile care să permită 
participarea deplină a Kosovo-ului la 
cooperarea regională, inclusiv în domeniul 
comercial; consideră că, dacă sunt 
îndeplinite prioritățile-cheie subliniate de 
către Comisie în avizul acesteia și dacă 
procesul de reformă continuă, ar trebui 
deschise cât mai curând posibil negocierile 
de aderare cu Serbia, demonstrând în acest 
fel angajamentul Uniunii Europene față de 
perspectiva europeană a acestei țări; 
reamintește că progresul suplimentar al 
Serbiei în procesul de integrare europeană 
depinde de progresele în ceea ce privește 
îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, și 
în special de respectarea statului de drept, a 
drepturilor omului și îmbunătățirea 
funcționării economiei de piață; salută 
progresele în ratificarea Acordului de 
stabilizare și de asociere și solicită 
celorlalte state membre ale UE să 
finalizeze fără întârziere procedurile de 
ratificare;

reuniune din martie; solicită autorităților 
sârbe să folosească acest interval de timp 
pentru a continua în mod activ dialogul cu 
Priștina, astfel încât să pună în aplicare în 
totalitate acordurile semnate și să găsească 
modalitățile care să permită participarea 
deplină a Kosovo-ului la cooperarea 
regională, inclusiv în domeniul comercial; 
laudă eforturile neîntrerupte ale 
actualului guvern în vederea aderării la 
UE; consideră că, dacă sunt îndeplinite 
prioritățile-cheie subliniate de către 
Comisie în avizul acesteia și dacă procesul 
de reformă continuă, ar trebui deschise cât 
mai curând posibil negocierile de aderare 
cu Serbia, demonstrând în acest fel 
angajamentul Uniunii Europene față de 
perspectiva europeană a acestei țări; 
reamintește că progresul suplimentar al 
Serbiei în procesul de integrare europeană 
depinde de progresele în ceea ce privește 
îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, și 
în special de respectarea statului de drept, a 
drepturilor omului și îmbunătățirea 
funcționării economiei de piață; salută 
progresele în ratificarea Acordului de 
stabilizare și de asociere și solicită 
celorlalte state membre ale UE să 
finalizeze fără întârziere procedurile de 
ratificare;

Or. en

Amendamentul 11
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută progresul realizat de Serbia în 
procesul de reformă; ia act de amânarea de 
către Consiliu a deciziei privind 
recomandarea Comisiei de a acorda Serbiei 
statutul de țară candidată; solicită 

1. salută eforturile poporului sârb și ia act 
de progresul realizat de Serbia în procesul 
de reformă; salută amânarea de către 
Consiliu a deciziei privind recomandarea 
Comisiei de a acorda Serbiei statutul de 
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Consiliului European să acorde Serbiei 
statutul de țară candidată la următoarea 
reuniune din martie dacă autoritățile din 
Serbia au îndeplinit condițiile astfel cum 
au fost prezentate în cadrul Summitului din 
decembrie 2011; solicită autorităților sârbe 
să folosească acest interval de timp pentru 
a se angaja în mod activ în dialogul cu 
Pristina, astfel încât să pună în aplicare în 
totalitate acordurile semnate și să găsească 
modalitățile care să permită participarea 
deplină a Kosovo-ului la cooperarea 
regională, inclusiv în domeniul comercial; 
consideră că, dacă sunt îndeplinite 
prioritățile-cheie subliniate de către 
Comisie în avizul acesteia și dacă 
procesul de reformă continuă, ar trebui 
deschise cât mai curând posibil 
negocierile de aderare cu Serbia,
demonstrând în acest fel angajamentul 
Uniunii Europene față de perspectiva 
europeană a acestei țări; reamintește că 
progresul suplimentar al Serbiei în procesul 
de integrare europeană depinde de 
progresele în ceea ce privește îndeplinirea 
criteriilor de la Copenhaga, și în special de 
respectarea statului de drept, a drepturilor 
omului și îmbunătățirea funcționării 
economiei de piață; salută progresele în 
ratificarea Acordului de stabilizare și de 
asociere și solicită celorlalte state membre 
ale UE să finalizeze fără întârziere 
procedurile de ratificare;

țară candidată; speră ca autoritățile din 
Serbia să adopte toate măsurile necesare 
pentru îndeplinirea condițiilor astfel cum 
au fost prezentate în cadrul Summitului din 
decembrie 2011; solicită autorităților sârbe 
să folosească acest interval de timp pentru 
a se angaja în mod activ în dialogul cu 
Priștina, astfel încât să pună în aplicare în 
totalitate acordurile semnate și să găsească 
modalitățile care să permită participarea 
deplină a Kosovo-ului la cooperarea 
regională, inclusiv în domeniul comercial; 
consideră, totuși, prematură deschiderea
negocierilor de aderare cu Serbia și 
solicită o reflecție atentă asupra 
angajamentului Uniunii Europene față de 
perspectiva de aderare a acestei țări la 
Uniunea Europeană; reamintește că 
progresul suplimentar al Serbiei în procesul 
de integrare europeană depinde de 
progresele în ceea ce privește îndeplinirea 
criteriilor de la Copenhaga, și în special de 
respectarea statului de drept, a drepturilor 
omului și îmbunătățirea funcționării 
economiei de piață; ia act de progresele în 
ratificarea Acordului de stabilizare;

Or. it

Amendamentul 12
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută progresul realizat de Serbia în 
procesul de reformă; ia act de amânarea de 

1. salută progresul realizat de Serbia în 
procesul de reformă; ia act de amânarea de 
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către Consiliu a deciziei privind 
recomandarea Comisiei de a acorda Serbiei 
statutul de țară candidată; solicită 
Consiliului European să acorde Serbiei 
statutul de țară candidată la următoarea 
reuniune din martie dacă autoritățile din 
Serbia au îndeplinit condițiile astfel cum au 
fost prezentate în cadrul Summitului din 
decembrie 2011; solicită autorităților sârbe 
să folosească acest interval de timp pentru 
a se angaja în mod activ în dialogul cu 
Pristina, astfel încât să pună în aplicare în 
totalitate acordurile semnate și să găsească 
modalitățile care să permită participarea 
deplină a Kosovo-ului la cooperarea 
regională, inclusiv în domeniul comercial; 
consideră că, dacă sunt îndeplinite 
prioritățile-cheie subliniate de către 
Comisie în avizul acesteia și dacă procesul 
de reformă continuă, ar trebui deschise cât 
mai curând posibil negocierile de aderare 
cu Serbia, demonstrând în acest fel 
angajamentul Uniunii Europene față de 
perspectiva europeană a acestei țări; 
reamintește că progresul suplimentar al 
Serbiei în procesul de integrare europeană 
depinde de progresele în ceea ce privește 
îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, 
și în special de respectarea statului de 
drept, a drepturilor omului și îmbunătățirea 
funcționării economiei de piață; salută 
progresele în ratificarea Acordului de 
stabilizare și de asociere și solicită 
celorlalte state membre ale UE să 
finalizeze fără întârziere procedurile de 
ratificare;

către Consiliu, până în februarie 2012, a 
deciziei privind recomandarea Comisiei de 
a acorda Serbiei statutul de țară candidată; 
solicită Consiliului European să acorde 
Serbiei statutul de țară candidată la 
următoarea reuniune din martie dacă 
autoritățile din Serbia au îndeplinit 
condițiile astfel cum au fost prezentate în 
cadrul Summitului din decembrie 2011; 
solicită autorităților sârbe să folosească 
acest interval de timp pentru a se angaja în 
mod activ în dialogul cu Priștina, astfel 
încât să pună în aplicare în totalitate 
acordurile semnate și să găsească 
modalitățile care să permită o cooperare
regională incluzivă, inclusiv în domeniul 
comercial; consideră că, dacă sunt 
îndeplinite prioritățile-cheie subliniate de 
către Comisie în avizul acesteia și dacă 
procesul de reformă continuă, ar trebui 
deschise cât mai curând posibil negocierile 
de aderare cu Serbia, demonstrând în acest 
fel angajamentul Uniunii Europene față de 
perspectiva europeană a acestei țări; salută 
progresul considerabil înregistrat de 
Serbia în direcția îndeplinirii criteriilor de 
la Copenhaga, recunoscut de Consiliul 
European și reamintește că progresul 
suplimentar al Serbiei în procesul de 
integrare europeană depinde de 
continuarea progreselor în acest domeniu 
și în special de respectarea statului de 
drept, a drepturilor omului, de aplicarea 
coerentă a legislației adoptate în domeniul 
protecției minorităților naționale pe 
întregul său teritoriu și pentru toate 
minoritățile naționale și îmbunătățirea
funcționării economiei de piață; salută 
progresele în ratificarea Acordului de 
stabilizare și de asociere;

Or. en

Amendamentul 13
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
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Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută progresul realizat de Serbia în 
procesul de reformă; ia act de amânarea de 
către Consiliu a deciziei privind 
recomandarea Comisiei de a acorda Serbiei 
statutul de țară candidată; solicită 
Consiliului European să acorde Serbiei 
statutul de țară candidată la următoarea 
reuniune din martie dacă autoritățile din 
Serbia au îndeplinit condițiile astfel cum au 
fost prezentate în cadrul Summitului din 
decembrie 2011; solicită autorităților sârbe 
să folosească acest interval de timp pentru 
a se angaja în mod activ în dialogul cu 
Pristina, astfel încât să pună în aplicare în 
totalitate acordurile semnate și să găsească 
modalitățile care să permită participarea 
deplină a Kosovo-ului la cooperarea 
regională, inclusiv în domeniul comercial; 
consideră că, dacă sunt îndeplinite 
prioritățile-cheie subliniate de către 
Comisie în avizul acesteia și dacă procesul 
de reformă continuă, ar trebui deschise cât 
mai curând posibil negocierile de aderare 
cu Serbia, demonstrând în acest fel 
angajamentul Uniunii Europene față de 
perspectiva europeană a acestei țări; 
reamintește că progresul suplimentar al 
Serbiei în procesul de integrare europeană 
depinde de progresele în ceea ce privește 
îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, și 
în special de respectarea statului de drept, a 
drepturilor omului și îmbunătățirea 
funcționării economiei de piață; salută 
progresele în ratificarea Acordului de 
stabilizare și de asociere și solicită 
celorlalte state membre ale UE să 
finalizeze fără întârziere procedurile de 
ratificare;

1. salută progresul realizat de Serbia în 
procesul de reformă; ia act de amânarea de 
către Consiliu a deciziei privind 
recomandarea Comisiei de a acorda Serbiei 
statutul de țară candidată; solicită 
Consiliului European să acorde Serbiei 
statutul de țară candidată la următoarea 
reuniune din martie dacă autoritățile din 
Serbia au îndeplinit condițiile astfel cum au 
fost prezentate în cadrul Summitului din 
decembrie 2011; solicită autorităților sârbe 
să folosească acest interval de timp pentru 
a se angaja în mod activ în dialogul cu 
Priștina, astfel încât să pună în aplicare în 
totalitate acordurile semnate și să găsească 
modalitățile care să permită participarea 
deplină a Kosovo-ului la cooperarea 
regională, inclusiv în domeniul comercial
și în cadrul organizațiilor regionale și 
internaționale; consideră că, dacă sunt 
îndeplinite prioritățile-cheie subliniate de
către Comisie în avizul acesteia și dacă 
procesul de reformă continuă, ar trebui 
deschise cât mai curând posibil negocierile 
de aderare cu Serbia, demonstrând în acest 
fel angajamentul Uniunii Europene față de 
perspectiva europeană a acestei țări; 
reamintește că progresul suplimentar al 
Serbiei în procesul de integrare europeană 
depinde de progresele în ceea ce privește 
îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, și 
în special de respectarea statului de drept, a 
drepturilor omului, de dezvoltarea de 
relații de bună vecinătate și a unei 
cooperări regionale, inclusiv soluționarea 
pe cale pașnică a problemelor bilaterale și 
îmbunătățirea funcționării economiei de 
piață; salută progresele în ratificarea 
Acordului de stabilizare și de asociere și 
solicită celorlalte state membre ale UE să 
finalizeze fără întârziere procedurile de 
ratificare;
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Or. en

Amendamentul 14
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută progresul realizat de Serbia în 
procesul de reformă; ia act de amânarea de 
către Consiliu a deciziei privind 
recomandarea Comisiei de a acorda Serbiei 
statutul de țară candidată; solicită 
Consiliului European să acorde Serbiei 
statutul de țară candidată la următoarea 
reuniune din martie dacă autoritățile din 
Serbia au îndeplinit condițiile astfel cum 
au fost prezentate în cadrul Summitului 
din decembrie 2011; solicită autorităților 
sârbe să folosească acest interval de timp 
pentru a se angaja în mod activ în dialogul 
cu Pristina, astfel încât să pună în aplicare 
în totalitate acordurile semnate și să 
găsească modalitățile care să permită 
participarea deplină a Kosovo-ului la 
cooperarea regională, inclusiv în domeniul 
comercial; consideră că, dacă sunt 
îndeplinite prioritățile-cheie subliniate de 
către Comisie în avizul acesteia și dacă 
procesul de reformă continuă, ar trebui 
deschise cât mai curând posibil negocierile 
de aderare cu Serbia, demonstrând în acest 
fel angajamentul Uniunii Europene față de 
perspectiva europeană a acestei țări; 
reamintește că progresul suplimentar al 
Serbiei în procesul de integrare europeană 
depinde de progresele în ceea ce privește 
îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, și 
în special de respectarea statului de drept, a 
drepturilor omului și îmbunătățirea 
funcționării economiei de piață; salută 
progresele în ratificarea Acordului de 
stabilizare și de asociere și solicită 
celorlalte state membre ale UE să 

1. salută progresul realizat de Serbia în 
procesul de reformă; sprijină amânarea de 
către Consiliu a deciziei privind 
recomandarea Comisiei de a acorda Serbiei 
statutul de țară candidată; speră ca 
autoritățile din Serbia să îndeplinească 
cât mai curând posibil condițiile stabilite 
de Consiliul European în decembrie 2011, 
astfel încât acesta să poată acorda Serbiei 
statutul de țară candidată la următoarea sa
reuniune din martie; solicită autorităților 
sârbe să folosească acest interval de timp 
pentru a se angaja în mod activ în dialogul 
cu Priștina, astfel încât să pună în aplicare 
în totalitate acordurile semnate și să 
găsească modalitățile care să permită
participarea deplină a Kosovo-ului la 
cooperarea regională, inclusiv în domeniul 
comercial; consideră că, dacă sunt 
îndeplinite prioritățile-cheie subliniate de 
către Comisie în avizul acesteia și dacă 
procesul de reformă continuă, ar trebui 
deschise cât mai curând posibil negocierile 
de aderare cu Serbia, demonstrând în acest 
fel angajamentul Uniunii Europene față de 
perspectiva europeană a acestei țări; 
reamintește că progresul suplimentar al 
Serbiei în procesul de integrare europeană 
depinde de progresele în ceea ce privește 
îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, și 
în special de respectarea statului de drept, a 
drepturilor omului și îmbunătățirea 
funcționării economiei de piață; salută 
progresele în ratificarea Acordului de 
stabilizare și de asociere și solicită 
celorlalte state membre ale UE să 
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finalizeze fără întârziere procedurile de 
ratificare;

finalizeze fără întârziere procedurile de 
ratificare;

Or. en

Amendamentul 15
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută progresul realizat de Serbia în 
procesul de reformă; ia act de amânarea de 
către Consiliu a deciziei privind 
recomandarea Comisiei de a acorda Serbiei 
statutul de țară candidată; solicită 
Consiliului European să acorde Serbiei 
statutul de țară candidată la următoarea 
reuniune din martie dacă autoritățile din 
Serbia au îndeplinit condițiile astfel cum 
au fost prezentate în cadrul Summitului din
decembrie 2011; solicită autorităților sârbe 
să folosească acest interval de timp pentru 
a se angaja în mod activ în dialogul cu 
Pristina, astfel încât să pună în aplicare în 
totalitate acordurile semnate și să găsească 
modalitățile care să permită participarea 
deplină a Kosovo-ului la cooperarea 
regională, inclusiv în domeniul comercial; 
consideră că, dacă sunt îndeplinite 
prioritățile-cheie subliniate de către 
Comisie în avizul acesteia și dacă procesul 
de reformă continuă, ar trebui deschise cât 
mai curând posibil negocierile de aderare 
cu Serbia, demonstrând în acest fel 
angajamentul Uniunii Europene față de 
perspectiva europeană a acestei țări; 
reamintește că progresul suplimentar al 
Serbiei în procesul de integrare europeană 
depinde de progresele în ceea ce privește 
îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, și 
în special de respectarea statului de drept, a 
drepturilor omului și îmbunătățirea 
funcționării economiei de piață; salută 

1. salută progresul realizat de Serbia în 
procesul de reformă; ia act de amânarea de 
către Consiliu a deciziei privind 
recomandarea Comisiei de a acorda Serbiei 
statutul de țară candidată; solicită 
Consiliului European să acorde Serbiei 
statutul de țară candidată la următoarea 
reuniune din martie cu condiția ca
autoritățile din Serbia să fi îndeplinit
condițiile astfel cum au fost prezentate în 
cadrul Summitului din decembrie 2011; 
solicită autorităților sârbe să folosească 
acest interval de timp pentru a se angaja în 
mod activ în dialogul cu Priștina, astfel 
încât să pună în aplicare în totalitate 
acordurile semnate și să găsească 
modalitățile care să permită participarea 
deplină a Kosovo-ului la cooperarea 
regională, inclusiv în domeniul comercial; 
consideră că, dacă sunt îndeplinite 
prioritățile-cheie subliniate de către 
Comisie în avizul acesteia și dacă procesul 
de reformă continuă, ar trebui deschise cât 
mai curând posibil negocierile de aderare 
cu Serbia, demonstrând în acest fel 
angajamentul Uniunii Europene față de 
perspectiva europeană a acestei țări; 
reamintește că progresul suplimentar al 
Serbiei în procesul de integrare europeană 
depinde de progresele în ceea ce privește 
îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, și 
în special de respectarea statului de drept, a 
drepturilor omului și îmbunătățirea 
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progresele în ratificarea Acordului de 
stabilizare și de asociere și solicită 
celorlalte state membre ale UE să 
finalizeze fără întârziere procedurile de 
ratificare;

funcționării economiei de piață; salută 
progresele în ratificarea Acordului de 
stabilizare și de asociere și solicită 
celorlalte state membre ale UE să 
finalizeze fără întârziere procedurile de 
ratificare;

Or. en

Amendamentul 16
Kristian Vigenin

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută progresul realizat de Serbia în 
procesul de reformă; ia act de amânarea de 
către Consiliu a deciziei privind 
recomandarea Comisiei de a acorda Serbiei 
statutul de țară candidată; solicită 
Consiliului European să acorde Serbiei 
statutul de țară candidată la următoarea 
reuniune din martie dacă autoritățile din 
Serbia au îndeplinit condițiile astfel cum au 
fost prezentate în cadrul Summitului din 
decembrie 2011; solicită autorităților sârbe
să folosească acest interval de timp pentru 
a se angaja în mod activ în dialogul cu 
Pristina, astfel încât să pună în aplicare în 
totalitate acordurile semnate și să găsească 
modalitățile care să permită participarea 
deplină a Kosovo-ului la cooperarea 
regională, inclusiv în domeniul comercial; 
consideră că, dacă sunt îndeplinite 
prioritățile-cheie subliniate de către 
Comisie în avizul acesteia și dacă procesul 
de reformă continuă, ar trebui deschise cât 
mai curând posibil negocierile de aderare 
cu Serbia, demonstrând în acest fel 
angajamentul Uniunii Europene față de 
perspectiva europeană a acestei țări; 
reamintește că progresul suplimentar al 
Serbiei în procesul de integrare europeană 
depinde de progresele în ceea ce privește 

1. salută progresul realizat de Serbia în 
procesul de reformă; regretă amânarea de 
către Consiliu a deciziei privind 
recomandarea Comisiei de a acorda Serbiei 
statutul de țară candidată; solicită 
Consiliului European să acorde Serbiei 
statutul de țară candidată la următoarea 
reuniune din martie dacă autoritățile din 
Serbia au îndeplinit condițiile astfel cum au 
fost prezentate în cadrul Summitului din 
decembrie 2011; solicită autorităților din 
Belgrad și Priștina să continue dialogul, 
astfel încât să pună în aplicare în totalitate 
acordurile semnate și să găsească 
modalitățile care să permită participarea 
deplină a Kosovo-ului la cooperarea 
regională, inclusiv în domeniul comercial; 
consideră că, dacă sunt îndeplinite 
prioritățile-cheie subliniate de către 
Comisie în avizul acesteia și dacă procesul 
de reformă continuă, ar trebui deschise cât 
mai curând posibil negocierile de aderare 
cu Serbia, demonstrând în acest fel 
angajamentul Uniunii Europene față de 
perspectiva europeană a acestei țări; 
reamintește că progresul suplimentar al 
Serbiei în procesul de integrare europeană 
depinde de progresele în ceea ce privește 
îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, și 
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îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, și 
în special de respectarea statului de drept, a 
drepturilor omului și îmbunătățirea 
funcționării economiei de piață; salută 
progresele în ratificarea Acordului de 
stabilizare și de asociere și solicită 
celorlalte state membre ale UE să 
finalizeze fără întârziere procedurile de 
ratificare;

în special de respectarea statului de drept, a 
drepturilor omului și îmbunătățirea 
funcționării economiei de piață; salută 
progresele în ratificarea Acordului de 
stabilizare și de asociere și solicită 
celorlalte state membre ale UE să 
finalizeze fără întârziere procedurile de 
ratificare;

Or. en

Amendamentul 17
Kinga Gál

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută progresul realizat de Serbia în 
procesul de reformă; ia act de amânarea de 
către Consiliu a deciziei privind 
recomandarea Comisiei de a acorda Serbiei 
statutul de țară candidată; solicită 
Consiliului European să acorde Serbiei 
statutul de țară candidată la următoarea 
reuniune din martie dacă autoritățile din 
Serbia au îndeplinit condițiile astfel cum au 
fost prezentate în cadrul Summitului din 
decembrie 2011; solicită autorităților sârbe 
să folosească acest interval de timp pentru 
a se angaja în mod activ în dialogul cu 
Pristina, astfel încât să pună în aplicare în 
totalitate acordurile semnate și să găsească 
modalitățile care să permită participarea 
deplină a Kosovo-ului la cooperarea 
regională, inclusiv în domeniul comercial; 
consideră că, dacă sunt îndeplinite 
prioritățile-cheie subliniate de către 
Comisie în avizul acesteia și dacă procesul 
de reformă continuă, ar trebui deschise cât 
mai curând posibil negocierile de aderare 
cu Serbia, demonstrând în acest fel 
angajamentul Uniunii Europene față de 
perspectiva europeană a acestei țări; 

1. salută progresul realizat de Serbia în 
procesul de reformă; ia act de amânarea de 
către Consiliu a deciziei privind 
recomandarea Comisiei de a acorda Serbiei 
statutul de țară candidată; solicită 
Consiliului European să acorde Serbiei 
statutul de țară candidată la următoarea 
reuniune din martie dacă autoritățile din 
Serbia au îndeplinit condițiile astfel cum au 
fost prezentate în cadrul Summitului din 
decembrie 2011; solicită autorităților sârbe 
să folosească acest interval de timp pentru 
a se angaja în mod activ în dialogul cu 
Priștina, astfel încât să pună în aplicare în 
totalitate acordurile semnate și să găsească 
modalitățile care să permită participarea 
deplină a Kosovo-ului la cooperarea 
regională, inclusiv în domeniul comercial; 
consideră că, dacă sunt îndeplinite 
prioritățile-cheie subliniate de către 
Comisie în avizul acesteia și dacă procesul 
de reformă continuă, ar trebui deschise cât 
mai curând posibil negocierile de aderare 
cu Serbia, demonstrând în acest fel 
angajamentul Uniunii Europene față de 
perspectiva europeană a acestei țări; 
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reamintește că progresul suplimentar al 
Serbiei în procesul de integrare europeană 
depinde de progresele în ceea ce privește 
îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, și 
în special de respectarea statului de drept, a 
drepturilor omului și îmbunătățirea 
funcționării economiei de piață; salută 
progresele în ratificarea Acordului de 
stabilizare și de asociere și solicită 
celorlalte state membre ale UE să 
finalizeze fără întârziere procedurile de 
ratificare;

reamintește că progresul suplimentar al 
Serbiei în procesul de integrare europeană 
depinde de progresele în ceea ce privește 
aplicarea criteriilor de la Copenhaga, și în 
special de garantarea democrației, 
respectarea statului de drept, a drepturilor 
omului, de protejarea drepturilor 
minorităților naționale și îmbunătățirea 
funcționării economiei de piață; salută 
progresele în ratificarea Acordului de 
stabilizare și de asociere și solicită 
celorlalte state membre ale UE să 
finalizeze fără întârziere procedurile de 
ratificare;

Or. en

Amendamentul 18
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută progresul realizat de Serbia în 
procesul de reformă; ia act de amânarea de 
către Consiliu a deciziei privind 
recomandarea Comisiei de a acorda Serbiei 
statutul de țară candidată; solicită 
Consiliului European să acorde Serbiei 
statutul de țară candidată la următoarea 
reuniune din martie dacă autoritățile din 
Serbia au îndeplinit condițiile astfel cum au 
fost prezentate în cadrul Summitului din 
decembrie 2011; solicită autorităților sârbe 
să folosească acest interval de timp pentru 
a se angaja în mod activ în dialogul cu 
Pristina, astfel încât să pună în aplicare în 
totalitate acordurile semnate și să găsească 
modalitățile care să permită participarea 
deplină a Kosovo-ului la cooperarea 
regională, inclusiv în domeniul comercial; 
consideră că, dacă sunt îndeplinite 
prioritățile-cheie subliniate de către 
Comisie în avizul acesteia și dacă procesul 

1. salută progresul realizat de Serbia în 
procesul de reformă; ia act de amânarea de 
către Consiliu a deciziei privind 
recomandarea Comisiei de a acorda Serbiei 
statutul de țară candidată; solicită 
Consiliului European să acorde Serbiei 
statutul de țară candidată la următoarea 
reuniune din martie dacă autoritățile din 
Serbia au îndeplinit condițiile astfel cum au 
fost prezentate în cadrul Summitului din 
decembrie 2011; solicită autorităților sârbe 
să folosească acest interval de timp pentru 
a se angaja în mod activ în dialogul cu 
Priștina, astfel încât să pună în aplicare în 
totalitate acordurile semnate și să găsească 
modalitățile care să permită participarea 
deplină a Kosovo-ului la cooperarea 
regională, inclusiv în domeniul comercial; 
consideră că, dacă sunt îndeplinite 
prioritățile-cheie subliniate de către 
Comisie în avizul acesteia și dacă procesul 
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de reformă continuă, ar trebui deschise cât 
mai curând posibil negocierile de aderare 
cu Serbia, demonstrând în acest fel 
angajamentul Uniunii Europene față de 
perspectiva europeană a acestei țări; 
reamintește că progresul suplimentar al 
Serbiei în procesul de integrare europeană 
depinde de progresele în ceea ce privește 
îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, și 
în special de respectarea statului de drept, a 
drepturilor omului și îmbunătățirea 
funcționării economiei de piață; salută 
progresele în ratificarea Acordului de 
stabilizare și de asociere și solicită 
celorlalte state membre ale UE să 
finalizeze fără întârziere procedurile de 
ratificare;

de reformă continuă, ar trebui deschise cât 
mai curând posibil negocierile de aderare 
cu Serbia, demonstrând în acest fel 
angajamentul Uniunii Europene față de 
perspectiva europeană a acestei țări; 
reamintește că progresul suplimentar al 
Serbiei în procesul de integrare europeană 
depinde de progresele în ceea ce privește 
aplicarea criteriilor de la Copenhaga, și în 
special de respectarea statului de drept, a 
democrației, a drepturilor omului și 
îmbunătățirea funcționării economiei de 
piață; salută progresele în ratificarea 
Acordului de stabilizare și de asociere și 
solicită celorlalte state membre ale UE să 
finalizeze fără întârziere procedurile de 
ratificare;

Or. en

Amendamentul 19
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută progresul realizat de Serbia în 
procesul de reformă; ia act de amânarea de 
către Consiliu a deciziei privind 
recomandarea Comisiei de a acorda Serbiei 
statutul de țară candidată; solicită 
Consiliului European să acorde Serbiei 
statutul de țară candidată la următoarea 
reuniune din martie dacă autoritățile din 
Serbia au îndeplinit condițiile astfel cum au 
fost prezentate în cadrul Summitului din 
decembrie 2011; solicită autorităților sârbe 
să folosească acest interval de timp pentru 
a se angaja în mod activ în dialogul cu 
Pristina, astfel încât să pună în aplicare în 
totalitate acordurile semnate și să găsească 
modalitățile care să permită participarea 
deplină a Kosovo-ului la cooperarea 
regională, inclusiv în domeniul comercial; 

1. salută progresul realizat de Serbia în 
procesul de reformă; ia act de amânarea de 
către Consiliu a deciziei privind 
recomandarea Comisiei de a acorda Serbiei 
statutul de țară candidată; solicită 
Consiliului European să acorde Serbiei 
statutul de țară candidată la următoarea 
reuniune din martie dacă autoritățile din 
Serbia au îndeplinit condițiile astfel cum au 
fost prezentate în cadrul Summitului din 
decembrie 2011; solicită autorităților sârbe 
să folosească acest interval de timp pentru 
a se angaja în mod activ în dialogul cu 
Priștina, astfel încât să pună în aplicare pe 
deplin toate acordurile semnate și să 
găsească modalitățile care să permită 
participarea deplină a Kosovo-ului la 
cooperarea regională, inclusiv în domeniul 
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consideră că, dacă sunt îndeplinite 
prioritățile-cheie subliniate de către 
Comisie în avizul acesteia și dacă procesul 
de reformă continuă, ar trebui deschise cât 
mai curând posibil negocierile de aderare
cu Serbia, demonstrând în acest fel 
angajamentul Uniunii Europene față de 
perspectiva europeană a acestei țări; 
reamintește că progresul suplimentar al 
Serbiei în procesul de integrare europeană 
depinde de progresele în ceea ce privește 
îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, și 
în special de respectarea statului de drept, a 
drepturilor omului și îmbunătățirea 
funcționării economiei de piață; salută 
progresele în ratificarea Acordului de 
stabilizare și de asociere și solicită 
celorlalte state membre ale UE să 
finalizeze fără întârziere procedurile de 
ratificare;

comercial; consideră că, dacă sunt 
îndeplinite prioritățile-cheie subliniate de 
către Comisie în avizul acesteia și dacă 
procesul de reformă continuă, ar trebui 
deschise cât mai curând posibil negocierile 
de aderare cu Serbia, demonstrând în acest 
fel angajamentul Uniunii Europene față de 
perspectiva europeană a acestei țări; 
reamintește că progresul suplimentar al 
Serbiei în procesul de integrare europeană 
depinde de progresele în ceea ce privește 
respectarea criteriilor de la Copenhaga, și 
în special de funcționarea instituțiilor 
democratice, respectarea statului de drept, 
a drepturilor omului și îmbunătățirea 
funcționării economiei de piață; salută 
progresele în ratificarea Acordului de 
stabilizare și de asociere și solicită
celorlalte state membre ale UE să 
finalizeze fără întârziere procedurile de 
ratificare;

Or. en

Amendamentul 20
Marietta Giannakou

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută progresul realizat de Serbia în 
procesul de reformă; ia act de amânarea de 
către Consiliu a deciziei privind 
recomandarea Comisiei de a acorda Serbiei 
statutul de țară candidată; solicită 
Consiliului European să acorde Serbiei 
statutul de țară candidată la următoarea 
reuniune din martie dacă autoritățile din 
Serbia au îndeplinit condițiile astfel cum au 
fost prezentate în cadrul Summitului din 
decembrie 2011; solicită autorităților sârbe 
să folosească acest interval de timp pentru 
a se angaja în mod activ în dialogul cu 
Pristina, astfel încât să pună în aplicare în 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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totalitate acordurile semnate și să găsească 
modalitățile care să permită participarea 
deplină a Kosovo-ului la cooperarea 
regională, inclusiv în domeniul comercial; 
consideră că, dacă sunt îndeplinite 
prioritățile-cheie subliniate de către 
Comisie în avizul acesteia și dacă procesul 
de reformă continuă, ar trebui deschise cât 
mai curând posibil negocierile de aderare 
cu Serbia, demonstrând în acest fel 
angajamentul Uniunii Europene față de 
perspectiva europeană a acestei țări; 
reamintește că progresul suplimentar al 
Serbiei în procesul de integrare europeană 
depinde de progresele în ceea ce privește 
îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, și 
în special de respectarea statului de drept, a 
drepturilor omului și îmbunătățirea 
funcționării economiei de piață; salută 
progresele în ratificarea Acordului de 
stabilizare și de asociere și solicită 
celorlalte state membre ale UE să 
finalizeze fără întârziere procedurile de 
ratificare;

Or. en

Amendamentul 21
Andrey Kovatchev, György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută progresul realizat de Serbia în 
procesul de reformă; ia act de amânarea de 
către Consiliu a deciziei privind 
recomandarea Comisiei de a acorda Serbiei 
statutul de țară candidată; solicită 
Consiliului European să acorde Serbiei 
statutul de țară candidată la următoarea 
reuniune din martie dacă autoritățile din 
Serbia au îndeplinit condițiile astfel cum au 
fost prezentate în cadrul Summitului din 
decembrie 2011; solicită autorităților sârbe 

1. salută progresul realizat de Serbia în 
procesul de reformă; ia act de amânarea de 
către Consiliu a deciziei privind 
recomandarea Comisiei de a acorda Serbiei 
statutul de țară candidată; solicită 
Consiliului European să acorde Serbiei 
statutul de țară candidată la următoarea 
reuniune din martie dacă autoritățile din 
Serbia au îndeplinit condițiile astfel cum au 
fost prezentate în cadrul Summitului din 
decembrie 2011; solicită autorităților sârbe 
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să folosească acest interval de timp pentru 
a se angaja în mod activ în dialogul cu 
Pristina, astfel încât să pună în aplicare în 
totalitate acordurile semnate și să găsească 
modalitățile care să permită participarea 
deplină a Kosovo-ului la cooperarea 
regională, inclusiv în domeniul comercial; 
consideră că, dacă sunt îndeplinite 
prioritățile-cheie subliniate de către 
Comisie în avizul acesteia și dacă procesul 
de reformă continuă, ar trebui deschise cât 
mai curând posibil negocierile de aderare 
cu Serbia, demonstrând în acest fel 
angajamentul Uniunii Europene față de 
perspectiva europeană a acestei țări; 
reamintește că progresul suplimentar al 
Serbiei în procesul de integrare europeană 
depinde de progresele în ceea ce privește 
îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, și 
în special de respectarea statului de drept, a 
drepturilor omului și îmbunătățirea 
funcționării economiei de piață; salută 
progresele în ratificarea Acordului de 
stabilizare și de asociere și solicită 
celorlalte state membre ale UE să 
finalizeze fără întârziere procedurile de 
ratificare;

să folosească acest interval de timp pentru 
a se angaja în mod activ în dialogul cu 
Priștina, astfel încât să pună în aplicare în 
totalitate acordurile semnate și să găsească
modalitățile care să permită participarea 
deplină a Kosovo-ului la cooperarea 
regională, inclusiv în domeniul comercial; 
consideră că, dacă sunt îndeplinite 
prioritățile-cheie subliniate de către 
Comisie în avizul acesteia și dacă procesul 
de reformă continuă, ar trebui deschise cât 
mai curând posibil negocierile de aderare 
cu Serbia, demonstrând în acest fel 
angajamentul Uniunii Europene față de 
perspectiva europeană a acestei țări; 
reamintește că progresul suplimentar al 
Serbiei în procesul de integrare europeană 
depinde de progresele în ceea ce privește 
îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, și 
în special de respectarea statului de drept, a 
drepturilor omului, menținerea unor relații 
de bună vecinătate și îmbunătățirea 
funcționării economiei de piață; salută 
progresele în ratificarea Acordului de 
stabilizare și de asociere și solicită 
celorlalte state membre ale UE să 
finalizeze fără întârziere procedurile de 
ratificare;

Or. en

Amendamentul 22
László Tőkés

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută progresul realizat de Serbia în 
procesul de reformă; ia act de amânarea de 
către Consiliu a deciziei privind 
recomandarea Comisiei de a acorda Serbiei 
statutul de țară candidată; solicită 
Consiliului European să acorde Serbiei 
statutul de țară candidată la următoarea 

1. salută progresul realizat de Serbia în 
procesul de reformă; ia act de amânarea de 
către Consiliu a deciziei privind 
recomandarea Comisiei de a acorda Serbiei 
statutul de țară candidată; solicită 
Consiliului European să acorde Serbiei 
statutul de țară candidată la următoarea 
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reuniune din martie dacă autoritățile din 
Serbia au îndeplinit condițiile astfel cum au 
fost prezentate în cadrul Summitului din 
decembrie 2011; solicită autorităților sârbe 
să folosească acest interval de timp pentru 
a se angaja în mod activ în dialogul cu 
Pristina, astfel încât să pună în aplicare în 
totalitate acordurile semnate și să găsească 
modalitățile care să permită participarea 
deplină a Kosovo-ului la cooperarea 
regională, inclusiv în domeniul comercial; 
consideră că, dacă sunt îndeplinite 
prioritățile-cheie subliniate de către 
Comisie în avizul acesteia și dacă procesul 
de reformă continuă, ar trebui deschise cât 
mai curând posibil negocierile de aderare 
cu Serbia, demonstrând în acest fel 
angajamentul Uniunii Europene față de 
perspectiva europeană a acestei țări; 
reamintește că progresul suplimentar al 
Serbiei în procesul de integrare europeană 
depinde de progresele în ceea ce privește 
îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, și 
în special de respectarea statului de drept, a 
drepturilor omului și îmbunătățirea 
funcționării economiei de piață; salută 
progresele în ratificarea Acordului de 
stabilizare și de asociere și solicită 
celorlalte state membre ale UE să 
finalizeze fără întârziere procedurile de 
ratificare;

reuniune din martie dacă autoritățile din 
Serbia au îndeplinit condițiile astfel cum au 
fost prezentate în cadrul Summitului din 
decembrie 2011; solicită autorităților sârbe 
să folosească acest interval de timp pentru 
a se angaja în mod activ în dialogul cu 
Priștina, astfel încât să pună în aplicare în 
totalitate acordurile semnate și să găsească 
modalitățile care să permită participarea 
deplină a Kosovo-ului la cooperarea 
regională, inclusiv în domeniul comercial; 
consideră că, dacă sunt îndeplinite 
prioritățile-cheie subliniate de către 
Comisie în avizul acesteia și dacă procesul 
de reformă continuă, ar trebui deschise cât 
mai curând posibil negocierile de aderare 
cu Serbia, demonstrând în acest fel 
angajamentul Uniunii Europene față de 
perspectiva europeană a acestei țări; 
reamintește că progresul suplimentar al 
Serbiei în procesul de integrare europeană 
depinde de progresele în ceea ce privește 
îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, și 
în special de respectarea statului de drept, a 
drepturilor omului, protejarea 
minorităților și îmbunătățirea funcționării 
economiei de piață; salută progresele în 
ratificarea Acordului de stabilizare și de 
asociere și solicită celorlalte state membre 
ale UE să finalizeze fără întârziere 
procedurile de ratificare;

Or. en

Amendamentul 23
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. este de părere că din momentul 
realizării unor progrese considerabile în 
îndeplinirea priorităților-cheie stabilite de 
Comisie în avizul acesteia și sub rezerva 
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continuării procesului de reformă, 
negocierile de aderare cu Serbia ar trebui 
deschise, demonstrându-se astfel 
angajamentul UE față de perspectiva 
europeană a acestei țări; reamintește că 
diferendele bilaterale în sine nu ar trebui 
să constituie un obstacol în înfăptuirea 
progreselor în vederea aderării și că 
evoluțiile viitoare ale Serbiei în cadrul 
procesului de integrare europeană depind 
de progresele în îndeplinirea criteriilor de 
la Copenhaga și, în special, de 
respectarea statului de drept și a 
drepturilor omului și de îmbunătățirea 
funcționării economiei de piață;

Or. en

Amendamentul 24
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 1b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. salută progresele înregistrate în 
ratificarea Acordului de stabilizare și de 
asociere și solicită statelor membre ale 
UE care nu au făcut acest lucru să 
finalizeze fără întârziere procedurile de 
ratificare;

Or. en

Amendamentul 25
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază importanța dialogului cu 
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Priștina, desfășurat în urma acordului 
dintre Belgrad și Priștina din cadrul 
Adunării generale a ONU din 
septembrie 2010 și facilitat de UE; 
subliniază că orice acord ar trebui să fie 
în conformitate cu Rezoluția ONU 
1244/99 și să respecte legislația 
internațională;

Or. en

Amendamentul 26
Göran Färm

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. constată cu satisfacție că asistența 
prin intermediul IPA funcționează bine în 
Serbia; încurajează atât guvernul, cât și 
UE să simplifice procedurile 
administrative pentru finanțarea IPA în 
vederea sporirii accesibilității acestuia 
pentru beneficiarii mai mici și 
necentralizați; subliniază nevoia 
menținerii unui nivel adecvat al 
sprijinului de preaderare în următoarea 
revizuire a cadrului financiar al UE;

Or. en

Amendamentul 27
Pervenche Berès

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. solicită autorităților sârbe să instituie 
un cadru instituțional și juridic pentru 



PE480.653v01-00 24/128 AM\890151RO.doc

RO

organizațiile de servicii sociale, să 
coordoneze mai bine asigurarea de 
servicii și de drepturi, adaptându-se la 
nevoile locale și implicându-i pe 
beneficiarii existenți și pe cei potențiali în 
proiectarea, monitorizarea și evaluarea 
sistemului și a rezultatelor acestuia, în 
strânsă cooperare cu autoritățile locale 
însărcinate cu furnizarea de servicii 
sociale;

Or. en

Amendamentul 28
Pervenche Berès

Propunere de rezoluție
Punctul 1b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. solicită autorităților sârbe să 
consolideze capacitatea municipalităților 
locale de a-și organiza reacția la nevoile 
celor care necesită îngrijire pentru a
asigura un echilibru adecvat între formele 
de îngrijire de la nivelul comunității și 
cele instituționale;

Or. en

Amendamentul 29
Pervenche Berès

Propunere de rezoluție
Punctul 1c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. solicită Serbiei și Comisiei să 
garanteze că reformele structurale și 
liberalizarea desfășurate în cadrul 
progresului în direcția aderării la UE nu 
determină degradarea condițiilor de 
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muncă, a drepturilor lucrătorilor și a 
drepturilor sindicale;

Or. en

Amendamentul 30
Pervenche Berès

Propunere de rezoluție
Punctul 1d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1d. îndeamnă autoritățile sârbe să adopte 
acte normative pentru a asigura plata 
automată de contribuții la fondul de 
pensii și la fondul asigurărilor sociale 
pentru lucrători, care să prevadă 
sancțiuni clar definite pentru angajatorii 
care încalcă dispozițiile legale;

Or. en

Amendamentul 31
Pervenche Berès

Propunere de rezoluție
Punctul 1e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1e. salută Strategia națională a Serbiei 
pentru îmbunătățirea statutului romilor și 
planul de acțiune aferent, adoptat 
în 2009; încurajează autoritățile sârbe să 
pună în aplicare strategia și planul de 
acțiune;

Or. en

Amendamentul 32
Pervenche Berès
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Propunere de rezoluție
Punctul 1f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1f. salută legea privind combaterea 
discriminării, adoptată în 2009 în Serbia; 
propune totuși ca aceasta să fie aplicată 
în conformitate cu dispozițiile acquis-ului 
comunitar, îndeosebi în ceea ce privește 
definiția discriminării indirecte;

Or. en

Amendamentul 33
Pervenche Berès

Propunere de rezoluție
Punctul 1g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1g. solicită Serbiei să continue procesul 
de ratificare și de aplicare a convențiilor 
OIM pentru a asigura locuri de muncă 
decente și securitate socială pentru toți 
lucrătorii;

Or. en

Amendamentul 34
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. felicită țara pentru faptul că a adus în 
fața justiției ultimii doi inculpați fugari 
căutați de către TPII, Ratko Mladić și 
Goran Hadžić; subliniază faptul că 
arestarea acestora nu a reprezentat doar o 

2. salută cooperarea Serbiei pentru a-i
aduce în fața justiției pe ultimii doi 
inculpați fugari căutați de către TPII, Ratko 
Mladić și Goran Hadžić; subliniază faptul 
că arestarea acestora nu a reprezentat doar 
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condiție pentru continuarea progresului 
Serbiei către UE, dar, mai ales, o etapă 
necesară pentru a face dreptate victimelor 
conflictelor din anii 1990 din fosta 
Iugoslavie și pentru reconcilierea în 
regiune; solicită anchetarea minuțioasă și 
urmărirea penală a persoanelor implicate în 
rețelele de sprijin, care au permis fugarilor 
să se ascundă un timp atât de îndelungat, 
mai ales în cadrul serviciilor de securitate 
civilă și militară;

o condiție pentru continuarea progresului 
Serbiei către UE, dar, mai ales, o etapă 
necesară pentru a face dreptate victimelor 
conflictelor din anii 1990 din fosta 
Iugoslavie și pentru reconcilierea în 
regiune; solicită anchetarea minuțioasă și 
urmărirea penală a persoanelor implicate în 
rețelele de sprijin, care au permis fugarilor 
să se ascundă un timp atât de îndelungat, 
mai ales în cadrul serviciilor de securitate 
civilă și militară;

Or. en

Amendamentul 35
Marietta Giannakou

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. felicită țara pentru faptul că a adus în 
fața justiției ultimii doi inculpați fugari 
căutați de către TPII, Ratko Mladić și 
Goran Hadžić; subliniază faptul că 
arestarea acestora nu a reprezentat doar o 
condiție pentru continuarea progresului 
Serbiei către UE, dar, mai ales, o etapă 
necesară pentru a face dreptate victimelor 
conflictelor din anii 1990 din fosta 
Iugoslavie și pentru reconcilierea în 
regiune; solicită anchetarea minuțioasă și 
urmărirea penală a persoanelor implicate în 
rețelele de sprijin, care au permis fugarilor 
să se ascundă un timp atât de îndelungat, 
mai ales în cadrul serviciilor de securitate 
civilă și militară;

2. felicită țara pentru faptul că a realizat o 
cooperare pe deplin satisfăcătoare cu 
TPII prin aducerea în fața justiției a 
ultimilor doi inculpați fugari căutați de 
către TPII, Ratko Mladić și Goran Hadžić; 
subliniază faptul că arestarea acestora nu a 
reprezentat doar o condiție pentru 
continuarea progresului Serbiei către UE, 
dar, mai ales, o etapă necesară pentru a 
face dreptate victimelor conflictelor din 
anii 1990 din fosta Iugoslavie și pentru 
reconcilierea în regiune; solicită anchetarea 
minuțioasă și urmărirea penală a 
persoanelor implicate în rețelele de sprijin, 
care au permis fugarilor să se ascundă un 
timp atât de îndelungat, mai ales în cadrul 
serviciilor de securitate civilă și militară;

Or. en

Amendamentul 36
Maria Eleni Koppa
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. felicită țara pentru faptul că a adus în 
fața justiției ultimii doi inculpați fugari 
căutați de către TPII, Ratko Mladić și 
Goran Hadžić; subliniază faptul că 
arestarea acestora nu a reprezentat doar o 
condiție pentru continuarea progresului 
Serbiei către UE, dar, mai ales, o etapă 
necesară pentru a face dreptate victimelor 
conflictelor din anii 1990 din fosta 
Iugoslavie și pentru reconcilierea în 
regiune; solicită anchetarea minuțioasă și 
urmărirea penală a persoanelor implicate în 
rețelele de sprijin, care au permis fugarilor 
să se ascundă un timp atât de îndelungat, 
mai ales în cadrul serviciilor de securitate 
civilă și militară;

2. felicită țara pentru faptul că i-a adus în 
fața justiției pe ultimii doi inculpați fugari 
căutați de către TPII, Ratko Mladić și 
Goran Hadžić, cooperarea sa cu TPII 
fiind astfel pe deplin satisfăcătoare; 
subliniază faptul că arestarea acestora nu a 
reprezentat doar o condiție pentru 
continuarea progresului Serbiei către UE, 
dar, mai ales, o etapă necesară pentru a 
face dreptate victimelor conflictelor din 
anii 1990 din fosta Iugoslavie și pentru 
reconcilierea în regiune; solicită anchetarea 
minuțioasă și urmărirea penală a 
persoanelor implicate în rețelele de sprijin, 
care au permis fugarilor să se ascundă un 
timp atât de îndelungat, mai ales în cadrul 
serviciilor de securitate civilă și militară;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. felicită țara pentru faptul că a adus în 
fața justiției ultimii doi inculpați fugari 
căutați de către TPII, Ratko Mladić și 
Goran Hadžić; subliniază faptul că 
arestarea acestora nu a reprezentat doar o 
condiție pentru continuarea progresului 
Serbiei către UE, dar, mai ales, o etapă 
necesară pentru a face dreptate victimelor 
conflictelor din anii 1990 din fosta 
Iugoslavie și pentru reconcilierea în 
regiune; solicită anchetarea minuțioasă și 
urmărirea penală a persoanelor implicate în 

2. felicită țara pentru faptul că i-a adus în 
fața justiției pe ultimii doi inculpați fugari 
căutați de către TPII, Ratko Mladić și 
Goran Hadžić, cooperarea sa cu TPII 
fiind astfel pe deplin satisfăcătoare; 
subliniază faptul că arestarea acestora nu a 
reprezentat doar o condiție pentru 
continuarea progresului Serbiei către UE, 
dar, mai ales, o etapă necesară pentru a 
face dreptate victimelor conflictelor din 
anii 1990 din fosta Iugoslavie și pentru 
reconcilierea în regiune; solicită anchetarea 
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rețelele de sprijin, care au permis fugarilor 
să se ascundă un timp atât de îndelungat, 
mai ales în cadrul serviciilor de securitate 
civilă și militară;

minuțioasă și urmărirea penală a 
persoanelor implicate în rețelele de sprijin, 
care au permis fugarilor să se ascundă un 
timp atât de îndelungat, mai ales în cadrul 
serviciilor de securitate civilă și militară;

Or. en

Amendamentul 38
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. felicită țara pentru faptul că a adus în 
fața justiției ultimii doi inculpați fugari 
căutați de către TPII, Ratko Mladić și 
Goran Hadžić; subliniază faptul că 
arestarea acestora nu a reprezentat doar o 
condiție pentru continuarea progresului 
Serbiei către UE, dar, mai ales, o etapă 
necesară pentru a face dreptate victimelor 
conflictelor din anii 1990 din fosta 
Iugoslavie și pentru reconcilierea în 
regiune; solicită anchetarea minuțioasă și 
urmărirea penală a persoanelor implicate în 
rețelele de sprijin, care au permis fugarilor 
să se ascundă un timp atât de îndelungat, 
mai ales în cadrul serviciilor de securitate 
civilă și militară;

2. felicită țara pentru faptul că i-a adus în 
fața justiției pe ultimii doi inculpați fugari 
căutați de către TPII, Ratko Mladić și 
Goran Hadžić; subliniază faptul că 
arestarea acestora nu a reprezentat doar o 
condiție pentru continuarea progresului 
Serbiei către UE, dar, mai ales, o etapă 
necesară pentru a face dreptate victimelor 
conflictelor din anii 1990 din fosta 
Iugoslavie și pentru reconcilierea în 
regiune; solicită o cooperare neîntreruptă 
cu Tribunalul și anchetarea minuțioasă și 
urmărirea penală a persoanelor implicate în 
rețelele de sprijin, care au permis fugarilor 
să se ascundă un timp atât de îndelungat, 
mai ales în cadrul serviciilor de securitate 
civilă și militară;

Or. en

Amendamentul 39
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. felicită țara pentru faptul că a adus în 
fața justiției ultimii doi inculpați fugari 
căutați de către TPII, Ratko Mladić și 
Goran Hadžić; subliniază faptul că 
arestarea acestora nu a reprezentat doar o 
condiție pentru continuarea progresului 
Serbiei către UE, dar, mai ales, o etapă 
necesară pentru a face dreptate victimelor 
conflictelor din anii 1990 din fosta 
Iugoslavie și pentru reconcilierea în 
regiune; solicită anchetarea minuțioasă și 
urmărirea penală a persoanelor implicate în 
rețelele de sprijin, care au permis fugarilor 
să se ascundă un timp atât de îndelungat, 
mai ales în cadrul serviciilor de securitate 
civilă și militară;

2. felicită țara pentru faptul că i-a adus în 
fața justiției pe ultimii doi inculpați fugari 
căutați de către TPII, Ratko Mladić și 
Goran Hadžić; subliniază faptul că 
arestarea acestora nu a reprezentat doar o 
condiție pentru continuarea progresului 
Serbiei către UE, dar, mai ales, o etapă 
necesară pentru a face dreptate victimelor 
conflictelor din anii 1990 din fosta 
Iugoslavie și pentru reconcilierea în 
regiune; solicită anchetarea minuțioasă și 
urmărirea penală a persoanelor implicate în 
rețelele de sprijin, care au permis fugarilor 
să se ascundă un timp atât de îndelungat, 
mai ales în cadrul serviciilor de securitate 
civilă și militară; solicită guvernului sârb 
să stabilească o colaborare neîntreruptă și 
responsabilă cu TPII;

Or. en

Amendamentul 40
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. salută schimbarea pozitivă, în timpul 
Consiliului Afaceri Externe din 
23 decembrie 2012, a poziției anumitor 
state membre cu privire la acordarea 
Serbiei, la următoarea reuniune a 
Consiliului European din martie, a 
statutului de țară candidată;

Or. en

Amendamentul 41
Maria Eleni Koppa
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este serios preocupat de evenimentele 
din nordul Kosovo-ului din a doua 
jumătate a anului 2011, și în special de 
violențele stârnite de incidentele din iulie;
reiterează faptul că doar o soluție negociată 
în cadrul dialogului cu Pristina poate 
elimina pentru totdeauna tensiunile din 
regiune; salută, în acest sens, acordurile 
încheiate, și solicită guvernului sârb să le 
pună în aplicate în totalitate și fără 
întârziere; salută circulația regulată de 
bunuri care a fost asigurată prin acceptarea 
ștampilelor vamale, eliberarea primelor 10 
000 de copii ale certificatelor de naștere 
din partea autorităților sârbe pentru 
EULEX și demararea punerii în aplicare a 
acordului privind libertatea de circulație la 
26 decembrie 2011, drept primele măsuri 
pentru implementarea acordurilor; salută 
declarația președintelui Tadić privind 
necesitatea distrugerii baricadelor, urmată 
de înlăturarea parțială a acestora; 
reamintește că libera circulație a 
persoanelor, a bunurilor, ideilor și a 
capitalului este o valoare fundamentală a 
UE și solicită autorităților sârbe să asigure
înlăturarea permanentă a baricadelor 
rămase, permițând accesul liber la punctele 
de trecere; solicită autorităților sârbe să 
faciliteze cooperarea EULEX cu sârbii din 
Kosovo pentru a permite EULEX și KFOR 
să își execute pe deplin mandatul;

3. este serios preocupat de evenimentele 
din nordul Kosovo-ului din a doua 
jumătate a anului 2011, și în special de 
violențele stârnite de incidentele din iulie și 
de atacurile ulterioare împotriva forțelor 
internaționale ale KFOR; condamnă 
aceste acțiuni și reiterează faptul că doar o 
soluție negociată în cadrul dialogului 
dintre Belgrad și Priștina poate elimina 
pentru totdeauna tensiunile din regiune; 
salută, în acest sens, acordurile încheiate
până în prezent; constată cu satisfacție 
reangajarea constructivă a guvernului 
sârb în acest dialog, manifestată prin 
încheierea unui acord GIF și prin 
atingerea unui acord de principiu cu 
privire la prezența Kosovo în cadrul 
forurilor regionale; subliniază importanța 
aplicării depline și la timp a acordurilor 
mediate de UE și salută circulația regulată 
de bunuri care a fost asigurată prin 
acceptarea ștampilelor vamale, eliberarea 
primelor 10 000 de copii ale certificatelor 
de naștere din partea autorităților sârbe 
pentru EULEX și demararea punerii în 
aplicare a acordului privind libertatea de 
circulație la 26 decembrie 2011, drept 
măsuri pozitive în acest sens; salută 
declarația președintelui Tadić privind 
necesitatea distrugerii baricadelor, urmată 
de înlăturarea parțială a acestora, precum și 
planul său în patru puncte  în vederea 
identificării unei soluții de durată pentru 
problema legată de Kosovo; reamintește că 
libera circulație a persoanelor, a bunurilor, 
ideilor și a capitalului este o valoare 
fundamentală a UE și solicită autorităților 
sârbe să continue să promoveze înlăturarea 
permanentă a baricadelor rămase, 
permițând accesul liber la punctele de 
trecere, facilitând în același timp
cooperarea EULEX cu sârbii din Kosovo
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pentru a permite EULEX și KFOR să își 
execute pe deplin mandatele;

Or. en

Amendamentul 42
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este serios preocupat de evenimentele 
din nordul Kosovo-ului din a doua 
jumătate a anului 2011 și în special de 
violențele stârnite de incidentele din iulie;
reiterează faptul că doar o soluție negociată 
în cadrul dialogului cu Pristina poate 
elimina pentru totdeauna tensiunile din 
regiune; salută, în acest sens, acordurile 
încheiate, și solicită guvernului sârb să le 
pună în aplicate în totalitate și fără 
întârziere; salută circulația regulată de 
bunuri care a fost asigurată prin acceptarea 
ștampilelor vamale, eliberarea primelor 10 
000 de copii ale certificatelor de naștere
din partea autorităților sârbe pentru 
EULEX și demararea punerii în aplicare a 
acordului privind libertatea de circulație la 
26 decembrie 2011, drept primele măsuri 
pentru implementarea acordurilor; salută 
declarația președintelui Tadić privind 
necesitatea distrugerii baricadelor, urmată 
de înlăturarea parțială a acestora; 
reamintește că libera circulație a 
persoanelor, a bunurilor, ideilor și a 
capitalului este o valoare fundamentală a 
UE și solicită autorităților sârbe să asigure 
înlăturarea permanentă a baricadelor 
rămase, permițând accesul liber la punctele 
de trecere; solicită autorităților sârbe să 
faciliteze cooperarea EULEX cu sârbii din 
Kosovo pentru a permite EULEX și KFOR 
să își execute pe deplin mandatul;

3. este serios preocupat de evenimentele
din nordul Kosovo-ului din a doua 
jumătate a anului 2011 și în special de 
violențele stârnite de incidentele din iulie;
reiterează faptul că doar o soluție negociată 
în cadrul dialogului cu Priștina, care nu 
include sau afectează statutul de stat 
independent al Kosovo, poate elimina 
pentru totdeauna tensiunile din regiune; 
salută, în acest sens, acordurile încheiate, și 
solicită guvernului sârb să le pună în 
aplicare în totalitate și fără întârziere; 
salută circulația regulată de bunuri care a 
fost asigurată prin acceptarea ștampilelor 
vamale, eliberarea primelor 10 000 de copii 
ale certificatelor de naștere din partea 
autorităților sârbe pentru EULEX și 
demararea punerii în aplicare a acordului 
privind libertatea de circulație la 26 
decembrie 2011, drept primele măsuri 
pentru implementarea acordurilor; salută 
declarația președintelui Tadić privind 
necesitatea distrugerii baricadelor, urmată 
de înlăturarea parțială a acestora; 
reamintește că libera circulație a 
persoanelor, a bunurilor, ideilor și a 
capitalului este o valoare fundamentală a 
UE și solicită autorităților sârbe să asigure 
înlăturarea permanentă a baricadelor 
rămase, permițând accesul liber la punctele 
de trecere și traversarea acestora; solicită 
autorităților sârbe să faciliteze cooperarea 
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EULEX cu sârbii din Kosovo pentru a 
permite EULEX și KFOR să își execute pe 
deplin mandatele și reamintește 
guvernului sârb obligația pe care o are de 
a face tot posibilul pentru a preveni 
atacurile violente asupra forțelor 
europene de securitate din zonă;

Or. en

Amendamentul 43
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este serios preocupat de evenimentele 
din nordul Kosovo-ului din a doua 
jumătate a anului 2011, și în special de 
violențele stârnite de incidentele din iulie;
reiterează faptul că doar o soluție negociată 
în cadrul dialogului cu Pristina poate
elimina pentru totdeauna tensiunile din 
regiune; salută, în acest sens, acordurile 
încheiate, și solicită guvernului sârb să le 
pună în aplicate în totalitate și fără 
întârziere; salută circulația regulată de 
bunuri care a fost asigurată prin acceptarea 
ștampilelor vamale, eliberarea primelor 10 
000 de copii ale certificatelor de naștere 
din partea autorităților sârbe pentru 
EULEX și demararea punerii în aplicare a 
acordului privind libertatea de circulație la 
26 decembrie 2011, drept primele măsuri 
pentru implementarea acordurilor; salută 
declarația președintelui Tadić privind 
necesitatea distrugerii baricadelor, urmată 
de înlăturarea parțială a acestora; 
reamintește că libera circulație a 
persoanelor, a bunurilor, ideilor și a 
capitalului este o valoare fundamentală a 
UE și solicită autorităților sârbe să asigure
înlăturarea permanentă a baricadelor 
rămase, permițând accesul liber la punctele 

3. este serios preocupat de evenimentele 
din nordul Kosovo-ului din a doua 
jumătate a anului 2011, și în special de 
violențele stârnite de incidentele din iulie;
reiterează faptul că doar eforturi politice 
susținute și o soluție negociată în cadrul 
dialogului cu Priștina pot elimina pentru 
totdeauna tensiunile din regiune; salută, în 
acest sens, acordurile încheiate, și solicită 
guvernului sârb să le pună în aplicare în 
totalitate și fără întârziere; salută circulația 
regulată de bunuri care a fost asigurată prin 
acceptarea ștampilelor vamale, eliberarea 
primelor 10 000 de copii ale certificatelor 
de naștere din partea autorităților sârbe 
pentru EULEX și demararea punerii în 
aplicare a acordului privind libertatea de 
circulație la 26 decembrie 2011, drept 
primele măsuri pentru implementarea 
acordurilor; salută declarația președintelui 
Tadić privind necesitatea distrugerii 
baricadelor, urmată de înlăturarea parțială a 
acestora; reamintește că libera circulație a 
persoanelor, a bunurilor, ideilor și a 
capitalului este o valoare fundamentală a 
UE și solicită autorităților sârbe să acorde 
în continuare sprijin și să faciliteze
înlăturarea permanentă a baricadelor 
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de trecere; solicită autorităților sârbe să 
faciliteze cooperarea EULEX cu sârbii din 
Kosovo pentru a permite EULEX și KFOR 
să își execute pe deplin mandatul;

rămase, permițând accesul liber la punctele 
de trecere; solicită autorităților sârbe să 
faciliteze cooperarea EULEX cu sârbii din 
Kosovo pentru a permite EULEX și KFOR 
să își execute pe deplin mandatul;

Or. en

Amendamentul 44
Kristian Vigenin

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este serios preocupat de evenimentele 
din nordul Kosovo-ului din a doua 
jumătate a anului 2011, și în special de 
violențele stârnite de incidentele din iulie;
reiterează faptul că doar o soluție negociată 
în cadrul dialogului cu Pristina poate 
elimina pentru totdeauna tensiunile din 
regiune; salută, în acest sens, acordurile 
încheiate, și solicită guvernului sârb să le 
pună în aplicate în totalitate și fără 
întârziere; salută circulația regulată de 
bunuri care a fost asigurată prin acceptarea 
ștampilelor vamale, eliberarea primelor 10 
000 de copii ale certificatelor de naștere 
din partea autorităților sârbe pentru 
EULEX și demararea punerii în aplicare a 
acordului privind libertatea de circulație la 
26 decembrie 2011, drept primele măsuri 
pentru implementarea acordurilor; salută 
declarația președintelui Tadić privind 
necesitatea distrugerii baricadelor, urmată 
de înlăturarea parțială a acestora; 
reamintește că libera circulație a 
persoanelor, a bunurilor, ideilor și a 
capitalului este o valoare fundamentală a 
UE și solicită autorităților sârbe să asigure 
înlăturarea permanentă a baricadelor 
rămase, permițând accesul liber la punctele 
de trecere; solicită autorităților sârbe să 
faciliteze cooperarea EULEX cu sârbii din 

3. este serios preocupat de evenimentele 
din nordul Kosovo-ului din a doua 
jumătate a anului 2011, și în special de 
violențele stârnite de incidentele din iulie;
reiterează faptul că doar o soluție 
pragmatică și durabilă negociată în cadrul 
dialogului cu Priștina poate elimina pentru 
totdeauna tensiunile din regiune; salută, în 
acest sens, acordurile încheiate, și solicită 
guvernului sârb să le pună în aplicare în 
totalitate și fără întârziere; salută circulația 
regulată de bunuri care a fost asigurată prin 
acceptarea ștampilelor vamale, eliberarea 
primelor 10 000 de copii ale certificatelor 
de naștere din partea autorităților sârbe 
pentru EULEX și demararea punerii în 
aplicare a acordului privind libertatea de 
circulație la 26 decembrie 2011, drept 
primele măsuri pentru implementarea 
acordurilor; salută declarația președintelui 
Tadić privind necesitatea distrugerii 
baricadelor, urmată de înlăturarea parțială a 
acestora; reamintește că libera circulație a 
persoanelor, a bunurilor, ideilor și a 
capitalului este o valoare fundamentală a 
UE și solicită autorităților sârbe să asigure 
înlăturarea permanentă a baricadelor 
rămase, permițând accesul liber la punctele 
de trecere; solicită autorităților sârbe să 
faciliteze cooperarea EULEX cu sârbii din 



AM\890151RO.doc 35/128 PE480.653v01-00

RO

Kosovo pentru a permite EULEX și KFOR 
să își execute pe deplin mandatul;

Kosovo pentru a permite EULEX și KFOR 
să își execute pe deplin mandatul;

Or. en

Amendamentul 45
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este serios preocupat de evenimentele 
din nordul Kosovo-ului din a doua 
jumătate a anului 2011, și în special de 
violențele stârnite de incidentele din iulie;
reiterează faptul că doar o soluție negociată 
în cadrul dialogului cu Pristina poate 
elimina pentru totdeauna tensiunile din 
regiune; salută, în acest sens, acordurile 
încheiate, și solicită guvernului sârb să le 
pună în aplicate în totalitate și fără 
întârziere; salută circulația regulată de 
bunuri care a fost asigurată prin acceptarea 
ștampilelor vamale, eliberarea primelor 10 
000 de copii ale certificatelor de naștere 
din partea autorităților sârbe pentru 
EULEX și demararea punerii în aplicare a 
acordului privind libertatea de circulație la 
26 decembrie 2011, drept primele măsuri 
pentru implementarea acordurilor; salută 
declarația președintelui Tadić privind 
necesitatea distrugerii baricadelor, urmată 
de înlăturarea parțială a acestora; 
reamintește că libera circulație a 
persoanelor, a bunurilor, ideilor și a 
capitalului este o valoare fundamentală a 
UE și solicită autorităților sârbe să asigure
înlăturarea permanentă a baricadelor 
rămase, permițând accesul liber la punctele 
de trecere; solicită autorităților sârbe să 
faciliteze cooperarea EULEX cu sârbii din 
Kosovo pentru a permite EULEX și KFOR 
să își execute pe deplin mandatul;

3. este serios preocupat de evenimentele 
din nordul Kosovo-ului din a doua 
jumătate a anului 2011, și în special de 
violențele stârnite de incidentele din iulie; 
reiterează faptul că doar o soluție negociată 
în cadrul dialogului cu Priștina poate 
elimina pentru totdeauna tensiunile din 
regiune și reamintește însemnătatea 
majoră a unor raporturi stabile între 
majoritate și minoritate, bazate pe respect 
reciproc; salută, în acest sens, acordurile 
încheiate, și solicită guvernului sârb să le 
pună în aplicare în totalitate și fără 
întârziere; salută circulația regulată de 
bunuri care a fost asigurată prin acceptarea 
ștampilelor vamale, eliberarea primelor 10 
000 de copii ale certificatelor de naștere 
din partea autorităților sârbe pentru 
EULEX și demararea punerii în aplicare a 
acordului privind libertatea de circulație la 
26 decembrie 2011, drept primele măsuri 
pentru implementarea acordurilor; salută 
declarația președintelui Tadić privind 
necesitatea distrugerii baricadelor, urmată 
de înlăturarea parțială a acestora; 
reamintește că libera circulație a 
persoanelor, a bunurilor, ideilor și a 
capitalului este o valoare fundamentală a 
UE și solicită autorităților sârbe să 
încurajeze înlăturarea permanentă a 
baricadelor rămase, permițând accesul liber 
la punctele de trecere; solicită autorităților 
sârbe să faciliteze cooperarea EULEX cu 
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sârbii din Kosovo pentru a permite EULEX 
și KFOR să își execute pe deplin mandatul;

Or. en

Amendamentul 46
Marietta Giannakou

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este serios preocupat de evenimentele 
din nordul Kosovo-ului din a doua 
jumătate a anului 2011, și în special de 
violențele stârnite de incidentele din iulie;
reiterează faptul că doar o soluție negociată 
în cadrul dialogului cu Pristina poate 
elimina pentru totdeauna tensiunile din 
regiune; salută, în acest sens, acordurile 
încheiate, și solicită guvernului sârb să le 
pună în aplicate în totalitate și fără 
întârziere; salută circulația regulată de 
bunuri care a fost asigurată prin acceptarea 
ștampilelor vamale, eliberarea primelor 10 
000 de copii ale certificatelor de naștere 
din partea autorităților sârbe pentru 
EULEX și demararea punerii în aplicare a 
acordului privind libertatea de circulație la 
26 decembrie 2011, drept primele măsuri 
pentru implementarea acordurilor; salută 
declarația președintelui Tadić privind 
necesitatea distrugerii baricadelor, urmată 
de înlăturarea parțială a acestora; 
reamintește că libera circulație a 
persoanelor, a bunurilor, ideilor și a 
capitalului este o valoare fundamentală a 
UE și solicită autorităților sârbe să asigure 
înlăturarea permanentă a baricadelor 
rămase, permițând accesul liber la punctele 
de trecere; solicită autorităților sârbe să 
faciliteze cooperarea EULEX cu sârbii din 
Kosovo pentru a permite EULEX și KFOR 
să își execute pe deplin mandatul;

3. este serios preocupat de evenimentele 
din nordul Kosovo-ului din a doua 
jumătate a anului 2011, și în special de 
violențele stârnite de incidentele din iulie;
reiterează faptul că doar o soluție negociată 
în cadrul dialogului cu Priștina poate 
elimina pentru totdeauna tensiunile din 
regiune; salută, în acest sens, acordurile 
încheiate, și solicită guvernului sârb să își 
intensifice eforturile în vederea aplicării 
acestora cu bună-credință și fără 
întârziere; salută circulația regulată de 
bunuri care a fost asigurată prin acceptarea 
ștampilelor vamale, eliberarea primelor 10 
000 de copii ale certificatelor de naștere 
din partea autorităților sârbe pentru 
EULEX și demararea punerii în aplicare a 
acordului privind libertatea de circulație la 
26 decembrie 2011, drept primele măsuri 
pentru implementarea acordurilor; salută 
declarația președintelui Tadić privind 
necesitatea distrugerii baricadelor, urmată 
de înlăturarea parțială a acestora; 
reamintește că libera circulație a 
persoanelor, a bunurilor, ideilor și a 
capitalului este o valoare fundamentală a 
UE și solicită autorităților sârbe să asigure 
înlăturarea permanentă a baricadelor 
rămase, permițând accesul liber la punctele 
de trecere; solicită autorităților sârbe să 
faciliteze cooperarea EULEX cu sârbii din 
Kosovo pentru a permite EULEX și KFOR 
să își execute pe deplin mandatul;
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Or. en

Amendamentul 47
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este serios preocupat de evenimentele 
din nordul Kosovo-ului din a doua 
jumătate a anului 2011, și în special de 
violențele stârnite de incidentele din iulie;
reiterează faptul că doar o soluție negociată 
în cadrul dialogului cu Pristina poate 
elimina pentru totdeauna tensiunile din 
regiune; salută, în acest sens, acordurile 
încheiate, și solicită guvernului sârb să le 
pună în aplicate în totalitate și fără 
întârziere; salută circulația regulată de 
bunuri care a fost asigurată prin acceptarea 
ștampilelor vamale, eliberarea primelor 10 
000 de copii ale certificatelor de naștere 
din partea autorităților sârbe pentru 
EULEX și demararea punerii în aplicare a 
acordului privind libertatea de circulație la 
26 decembrie 2011, drept primele măsuri 
pentru implementarea acordurilor; salută 
declarația președintelui Tadić privind 
necesitatea distrugerii baricadelor, urmată 
de înlăturarea parțială a acestora; 
reamintește că libera circulație a 
persoanelor, a bunurilor, ideilor și a 
capitalului este o valoare fundamentală a 
UE și solicită autorităților sârbe să asigure 
înlăturarea permanentă a baricadelor 
rămase, permițând accesul liber la punctele 
de trecere; solicită autorităților sârbe să 
faciliteze cooperarea EULEX cu sârbii din 
Kosovo pentru a permite EULEX și KFOR 
să își execute pe deplin mandatul;

3. este serios preocupat de evenimentele 
din nordul Kosovo-ului din a doua 
jumătate a anului 2011, și în special de 
violențele stârnite de incidentele din iulie;
reiterează faptul că doar o soluție negociată 
în cadrul dialogului cu Priștina poate 
elimina pentru totdeauna tensiunile din 
regiune; salută, în acest sens, acordurile 
încheiate, și solicită guvernului sârb să le 
pună în aplicare în totalitate și fără 
întârziere; subliniază importanța prezenței 
Kosovo în cadrul forumurilor regionale 
pentru stabilitatea și dezvoltarea regiunii; 
salută circulația regulată de bunuri care a 
fost asigurată prin acceptarea ștampilelor 
vamale, eliberarea primelor 10 000 de copii 
ale certificatelor de naștere din partea 
autorităților sârbe pentru EULEX și 
demararea punerii în aplicare a acordului 
privind libertatea de circulație la 26 
decembrie 2011, drept primele măsuri 
pentru implementarea acordurilor; salută 
declarația președintelui Tadić privind
necesitatea distrugerii baricadelor, urmată 
de înlăturarea parțială a acestora; solicită 
liderilor politici să adopte un discurs 
constructiv pentru a nu pune în pericol 
aplicarea acordurilor la care s-a ajuns și 
negocierile în curs dintre Serbia și 
Kosovo; reamintește că libera circulație a 
persoanelor, a bunurilor, ideilor și a 
capitalului este o valoare fundamentală a 
UE și solicită autorităților sârbe să asigure 
înlăturarea permanentă a baricadelor 
rămase, permițând accesul liber la punctele 
de trecere; solicită autorităților sârbe să 
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faciliteze cooperarea EULEX cu sârbii din 
Kosovo pentru a permite EULEX și KFOR 
să își execute pe deplin mandatul;

Or. en

Amendamentul 48
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este serios preocupat de evenimentele 
din nordul Kosovo-ului din a doua 
jumătate a anului 2011, și în special de 
violențele stârnite de incidentele din iulie;
reiterează faptul că doar o soluție negociată 
în cadrul dialogului cu Pristina poate 
elimina pentru totdeauna tensiunile din 
regiune; salută, în acest sens, acordurile 
încheiate, și solicită guvernului sârb să le 
pună în aplicate în totalitate și fără 
întârziere; salută circulația regulată de 
bunuri care a fost asigurată prin acceptarea 
ștampilelor vamale, eliberarea primelor 10 
000 de copii ale certificatelor de naștere 
din partea autorităților sârbe pentru 
EULEX și demararea punerii în aplicare a 
acordului privind libertatea de circulație la 
26 decembrie 2011, drept primele măsuri 
pentru implementarea acordurilor; salută 
declarația președintelui Tadić privind 
necesitatea distrugerii baricadelor, urmată 
de înlăturarea parțială a acestora; 
reamintește că libera circulație a 
persoanelor, a bunurilor, ideilor și a 
capitalului este o valoare fundamentală a 
UE și solicită autorităților sârbe să asigure 
înlăturarea permanentă a baricadelor 
rămase, permițând accesul liber la punctele 
de trecere; solicită autorităților sârbe să 
faciliteze cooperarea EULEX cu sârbii din 
Kosovo pentru a permite EULEX și KFOR 
să își execute pe deplin mandatul;

3. este serios preocupat de evenimentele 
din nordul Kosovo-ului din a doua 
jumătate a anului 2011, și în special de 
violențele stârnite de incidentele din iulie;
reiterează faptul că doar o soluție negociată 
în cadrul dialogului cu Priștina poate 
elimina pentru totdeauna tensiunile din 
regiune; salută, în acest sens, acordurile 
încheiate, și solicită guvernului sârb să le 
pună în aplicare în totalitate și fără 
întârziere; salută circulația regulată de 
bunuri care a fost asigurată prin acceptarea 
ștampilelor vamale, eliberarea unora 
dintre primele 10 000-15 000 de registre 
de stare civilă luate din Kosovo de către 
autoritățile sârbe pentru EULEX și 
demararea punerii în aplicare a acordului 
privind libertatea de circulație la 26 
decembrie 2011, drept primele măsuri 
pentru implementarea acordurilor; salută 
declarația președintelui Tadić privind 
necesitatea distrugerii baricadelor, urmată 
de înlăturarea parțială a acestora; 
reamintește că libera circulație a 
persoanelor, a bunurilor, ideilor și a 
capitalului este o valoare fundamentală a 
UE și solicită autorităților sârbe să asigure
înlăturarea permanentă a baricadelor 
rămase, permițând accesul liber la punctele 
de trecere; solicită autorităților sârbe să 
faciliteze cooperarea EULEX cu sârbii din 
Kosovo pentru a permite EULEX și KFOR 
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să își execute pe deplin mandatul;

Or. en

Amendamentul 49
Pino Arlacchi

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este serios preocupat de evenimentele 
din nordul Kosovo-ului din a doua 
jumătate a anului 2011, și în special de 
violențele stârnite de incidentele din iulie;
reiterează faptul că doar o soluție negociată 
în cadrul dialogului cu Pristina poate 
elimina pentru totdeauna tensiunile din 
regiune; salută, în acest sens, acordurile 
încheiate, și solicită guvernului sârb să le 
pună în aplicate în totalitate și fără 
întârziere; salută circulația regulată de 
bunuri care a fost asigurată prin acceptarea 
ștampilelor vamale, eliberarea primelor 10 
000 de copii ale certificatelor de naștere 
din partea autorităților sârbe pentru 
EULEX și demararea punerii în aplicare a 
acordului privind libertatea de circulație la 
26 decembrie 2011, drept primele măsuri 
pentru implementarea acordurilor; salută 
declarația președintelui Tadić privind 
necesitatea distrugerii baricadelor, urmată 
de înlăturarea parțială a acestora; 
reamintește că libera circulație a 
persoanelor, a bunurilor, ideilor și a 
capitalului este o valoare fundamentală a 
UE și solicită autorităților sârbe să asigure 
înlăturarea permanentă a baricadelor 
rămase, permițând accesul liber la punctele 
de trecere; solicită autorităților sârbe să 
faciliteze cooperarea EULEX cu sârbii 
din Kosovo pentru a permite EULEX și 
KFOR să își execute pe deplin mandatul;

3. este serios preocupat de evenimentele 
din nordul Kosovo-ului din a doua 
jumătate a anului 2011, și în special de 
violențele stârnite de incidentele din iulie;
reiterează faptul că doar o soluție negociată 
în cadrul dialogului cu Priștina poate 
elimina pentru totdeauna tensiunile din 
regiune; salută, în acest sens, acordurile 
încheiate, și solicită guvernului sârb să le 
pună în aplicare în totalitate și fără 
întârziere; salută circulația regulată de 
bunuri care a fost asigurată prin acceptarea 
ștampilelor vamale, eliberarea primelor 10 
000 de copii ale certificatelor de naștere 
din partea autorităților sârbe pentru 
EULEX și demararea punerii în aplicare a 
acordului privind libertatea de circulație la 
26 decembrie 2011, drept primele măsuri 
pentru implementarea acordurilor; salută 
declarația președintelui Tadić privind 
necesitatea distrugerii baricadelor, urmată 
de înlăturarea parțială a acestora; 
reamintește că libera circulație a 
persoanelor, a bunurilor, ideilor și a 
capitalului este o valoare fundamentală a 
UE și solicită autorităților sârbe să asigure 
înlăturarea permanentă a baricadelor 
rămase, permițând accesul liber la punctele 
de trecere;

Or. en
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Amendamentul 50
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. ia act de declarațiile viceprim-
ministrului și ministrului afacerilor 
interne din Serbia, Ivica Dačić, care a 
susținut că recunoașterea independenței 
Kosovo de către partea sârbă nu este 
compatibilă cu aderarea la UE;

Or. it

Amendamentul 51
Maria Eleni Koppa, Pino Arlacchi

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută reafirmarea necesității continuării 
dialogului între Pristina și Belgrad pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață pentru 
cetățenii ambelor țări și subliniază 
importanța acestui proces pentru 
cooperare regională mai extinsă, 
stabilitate și dinamism în procesul de 
aderare;

4. salută reafirmarea necesității continuării 
dialogului între Priștina și Belgrad pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață pentru 
toți cetățenii din regiune și subliniază 
importanța anchetării corespunzătoare a 
cazurilor de violență, în special a celor în 
care sunt implicate forțele internaționale 
KFOR;

Or. en

Amendamentul 52
Marietta Giannakou

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută reafirmarea necesității continuării 
dialogului între Pristina și Belgrad pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață pentru 
cetățenii ambelor țări și subliniază 
importanța acestui proces pentru cooperare 
regională mai extinsă, stabilitate și 
dinamism în procesul de aderare;

4. salută reafirmarea necesității continuării 
dialogului între Priștina și Belgrad pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață pentru 
cetățenii din regiune și subliniază 
importanța acestui proces pentru cooperare 
regională mai extinsă, stabilitate și 
dinamism în procesul de aderare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută reafirmarea necesității continuării 
dialogului între Pristina și Belgrad pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață pentru 
cetățenii ambelor țări și subliniază 
importanța acestui proces pentru cooperare 
regională mai extinsă, stabilitate și 
dinamism în procesul de aderare;

4. salută reafirmarea necesității continuării 
dialogului între Priștina și Belgrad pentru
îmbunătățirea condițiilor de viață pentru 
cetățeni și subliniază importanța acestui 
proces pentru cooperare regională mai 
extinsă, stabilitate și dinamism în procesul 
de aderare;

Or. en

Amendamentul 54
Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută reafirmarea necesității continuării 
dialogului între Pristina și Belgrad pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață pentru 

4. salută reafirmarea necesității continuării 
dialogului între Priștina și Belgrad pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață atât 
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cetățenii ambelor țări și subliniază 
importanța acestui proces pentru cooperare 
regională mai extinsă, stabilitate și 
dinamism în procesul de aderare;

pentru cetățenii Serbiei, cât și pentru cei ai 
Kosovo și subliniază importanța acestui 
proces pentru cooperare regională mai 
extinsă, stabilitate și dinamism în procesul 
de aderare;

Or. en

 Amendamentul 55
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție  Amendamentul

4. salută reafirmarea necesității continuării 
dialogului între Pristina și Belgrad pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață pentru 
cetățenii ambelor țări și subliniază 
importanța acestui proces pentru cooperare 
regională mai extinsă, stabilitate și 
dinamism în procesul de aderare;

4. salută reafirmarea necesității continuării 
dialogului între Priștina și Belgrad pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață pentru 
cetățenii din regiune și subliniază 
importanța acestui proces pentru cooperare 
regională mai extinsă, stabilitate și 
dinamism în procesul de aderare;

Or. el

Amendamentul 56
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută reafirmarea necesității continuării 
dialogului între Pristina și Belgrad pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață pentru 
cetățenii ambelor țări și subliniază 
importanța acestui proces pentru 
cooperare regională mai extinsă, 
stabilitate și dinamism în procesul de 
aderare;

4. salută reafirmarea necesității continuării 
dialogului între Priștina și Belgrad pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață pentru 
cetățenii ambelor țări;

Or. de
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Amendamentul 57
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută reafirmarea necesității continuării 
dialogului între Pristina și Belgrad pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață pentru 
cetățenii ambelor țări și subliniază 
importanța acestui proces pentru cooperare 
regională mai extinsă, stabilitate și 
dinamism în procesul de aderare;

4. salută reafirmarea necesității continuării 
dialogului între Priștina și Belgrad pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață pentru 
cetățenii ambelor țări și subliniază 
importanța acestui proces pentru cooperare 
regională mai extinsă, stabilitate și 
dinamism în procesul de aderare; invită 
Belgradul și Priștina să continue 
derularea cu bună-credință a 
negocierilor, precum și aplicarea 
acordurilor; 

Or. en

Amendamentul 58
Doris Pack

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută reafirmarea necesității continuării 
dialogului între Pristina și Belgrad pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață pentru 
cetățenii ambelor țări și subliniază 
importanța acestui proces pentru cooperare 
regională mai extinsă, stabilitate și 
dinamism în procesul de aderare;

4. salută reafirmarea necesității continuării 
dialogului între Priștina și Belgrad pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață pentru 
cetățenii ambelor țări și subliniază 
importanța acestui proces pentru cooperare 
regională mai extinsă, stabilitate și 
dinamism în procesul de aderare;
îndeamnă, prin urmare, la aplicarea cât 
mai curând posibil a rezultatelor obținute;

Or. en
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Amendamentul 59
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută reafirmarea necesității continuării 
dialogului între Pristina și Belgrad pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață pentru 
cetățenii ambelor țări și subliniază 
importanța acestui proces pentru cooperare 
regională mai extinsă, stabilitate și 
dinamism în procesul de aderare;

4. salută reafirmarea necesității continuării 
dialogului între Priștina și Belgrad pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață pentru 
cetățenii ambelor țări și subliniază 
importanța acestui proces pentru cooperare 
regională mai extinsă, stabilitate și 
dinamism în procesul de aderare; cu toate 
acestea, reamintește că dezmembrarea 
structurilor paralele din Kosovo ar 
constitui punctul central al întregului 
proces de cooperare;

Or. en

Amendamentul 60
Ivo Vajgl

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută faptul că cetățenii sârbi au, din 
decembrie 2009, posibilitatea să 
călătorească în zona Schengen fără vize, 
după cum a fost susținut cu tărie de către 
Parlament; sprijină în totalitate prelungirea 
regimului de liberalizare a vizelor, dar, cu 
toate acestea, este îngrijorat de numărul în 
creștere de solicitanți de azil în unele state 
membre ale UE; solicită autorităților să își 
dubleze eforturile pentru a explica 
societății inadmisibilitatea unor astfel de
solicitări și pentru a identifica și urmări în 
justiție organizatorii de „călătorii pentru 
obținerea azilului”; solicită statelor 
membre ale UE să sprijine Serbia în 
eforturile sale pentru combaterea crimei 

5. salută faptul că cetățenii sârbi au, din 
decembrie 2009, posibilitatea să 
călătorească în zona Schengen fără vize, 
după cum a fost susținut cu tărie de către 
Parlament; sprijină în totalitate prelungirea 
regimului de liberalizare a vizelor, dar, cu 
toate acestea, este îngrijorat de numărul în 
creștere de solicitanți de azil în unele state 
membre ale UE; constată că marea 
majoritate a solicitanților de azil aparțin 
minorităților etnice; subliniază nevoia ca 
Serbia să soluționeze în mod activ 
problemele acestei populații prin 
promovarea și facilitarea integrării 
acesteia în societate, îmbunătățind 
condițiile de viață ale acestui grup de 
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organizate în ceea ce privește traficul 
falșilor solicitanți de azil;

populație pentru a oferi alternative viabile 
la emigrare; solicită autorităților să își 
dubleze eforturile pentru a explica 
societății implicațiile solicitărilor de azil și 
pentru a identifica și urmări în justiție 
organizatorii de „călătorii pentru obținerea 
azilului”; solicită statelor membre ale UE 
să sprijine Serbia în eforturile sale pentru 
combaterea crimei organizate în ceea ce 
privește traficul falșilor solicitanți de azil; 
în plus, constată că Serbia primește din ce 
în ce mai mulți solicitanți de azil, 
necesitând, prin urmare, o gestionare mai 
eficientă a solicitărilor de azil;

Or. en

Amendamentul 61
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută faptul că cetățenii sârbi au, din 
decembrie 2009, posibilitatea să 
călătorească în zona Schengen fără vize, 
după cum a fost susținut cu tărie de către 
Parlament; sprijină în totalitate prelungirea 
regimului de liberalizare a vizelor, dar, cu 
toate acestea, este îngrijorat de numărul în 
creștere de solicitanți de azil în unele state 
membre ale UE; solicită autorităților să își 
dubleze eforturile pentru a explica 
societății inadmisibilitatea unor astfel de 
solicitări și pentru a identifica și urmări în 
justiție organizatorii de „călătorii pentru 
obținerea azilului”; solicită statelor 
membre ale UE să sprijine Serbia în 
eforturile sale pentru combaterea crimei 
organizate în ceea ce privește traficul 
falșilor solicitanți de azil;

5. salută faptul că cetățenii sârbi au, din 
decembrie 2009, posibilitatea să 
călătorească în zona Schengen fără vize, 
după cum a fost susținut cu tărie de către 
Parlament; sprijină în totalitate prelungirea 
regimului de liberalizare a vizelor, dar, cu 
toate acestea, este îngrijorat de numărul în 
creștere de solicitanți de azil în unele state 
membre ale UE; solicită autorităților să își 
dubleze eforturile pentru a explica 
societății inadmisibilitatea unor astfel de 
solicitări și pentru a identifica și urmări în 
justiție organizatorii de „călătorii pentru 
obținerea azilului”; subliniază, cu toate 
acestea, că toate măsurile care vizează 
prevenirea aplicării necorespunzătoare a 
regimului de călătorii fără viză trebuie să 
se bazeze pe statul de drept și nu trebuie 
să încalce drepturile fundamentale, cum 
ar fi să refuze cetățenilor în mod arbitrar 
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dreptul de a își părăsi țara; solicită statelor 
membre ale UE să sprijine Serbia în 
eforturile sale pentru combaterea crimei 
organizate în ceea ce privește traficul 
falșilor solicitanți de azil; subliniază că un 
număr mare de solicitanți de azil sârbi din 
Uniunea Europeană aparțin 
comunităților etnice romă și albaneză, a 
căror situație în Serbia ridică preocupări 
deosebite; solicită autorităților sârbe să își 
intensifice eforturile pentru a stabili o 
comunicare cu aceste comunități și pentru 
a le soluționa problemele și 
nemulțumirile, astfel încât să reducă și în 
cele din urmă să elimine cauzele care stau 
la baza numărului mare de solicitări de 
azil; 

Or. en

Amendamentul 62
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută faptul că cetățenii sârbi au, din 
decembrie 2009, posibilitatea să 
călătorească în zona Schengen fără vize, 
după cum a fost susținut cu tărie de către 
Parlament; sprijină în totalitate
prelungirea regimului de liberalizare a 
vizelor, dar, cu toate acestea, este 
îngrijorat de numărul în creștere de 
solicitanți de azil în unele state membre 
ale UE; solicită autorităților să își dubleze 
eforturile pentru a explica societății 
inadmisibilitatea unor astfel de solicitări și 
pentru a identifica și urmări în justiție 
organizatorii de „călătorii pentru obținerea 
azilului”; solicită statelor membre ale UE 
să sprijine Serbia în eforturile sale pentru 
combaterea crimei organizate în ceea ce 
privește traficul falșilor solicitanți de azil;

5. salută faptul că cetățenii sârbi au, din 
decembrie 2009, posibilitatea să 
călătorească în zona Schengen fără vize, 
după cum a fost susținut cu tărie de către 
Parlament; susține totuși, pe baza 
experiențelor de până acum, că 
prelungirea regimului de liberalizare a 
vizelor ar trebui amânată până când 
autoritățile sârbe vor ajunge să țină sub 
control abuzul de solicitări de azil; 
solicită, prin urmare, autorităților să își 
dubleze eforturile pentru a explica 
societății inadmisibilitatea unor astfel de 
solicitări și pentru a identifica și urmări în 
justiție organizatorii de „călătorii pentru 
obținerea azilului”; solicită statelor 
membre ale UE să sprijine Serbia în 
eforturile sale pentru combaterea crimei 
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organizate în ceea ce privește traficul 
falșilor solicitanți de azil;

Or. de

Amendamentul 63
Pino Arlacchi

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută faptul că cetățenii sârbi au, din 
decembrie 2009, posibilitatea să 
călătorească în zona Schengen fără vize, 
după cum a fost susținut cu tărie de către 
Parlament; sprijină în totalitate 
prelungirea regimului de liberalizare a 
vizelor, dar, cu toate acestea, este 
îngrijorat de numărul în creștere de 
solicitanți de azil în unele state membre 
ale UE; solicită autorităților să își dubleze 
eforturile pentru a explica societății 
inadmisibilitatea unor astfel de solicitări 
și pentru a identifica și urmări în justiție 
organizatorii de „călătorii pentru 
obținerea azilului”; solicită statelor 
membre ale UE să sprijine Serbia în 
eforturile sale pentru combaterea crimei 
organizate în ceea ce privește traficul 
falșilor solicitanți de azil;

5. salută faptul că cetățenii sârbi au, din 
decembrie 2009, posibilitatea să 
călătorească în zona Schengen fără vize, 
după cum a fost susținut cu tărie de către 
Parlament; solicită statelor membre ale UE 
să sprijine Serbia în eforturile sale pentru 
combaterea crimei organizate în ceea ce 
privește traficul falșilor solicitanți de azil;

Or. en

Amendamentul 64
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută faptul că cetățenii sârbi au, din 5. salută faptul că cetățenii sârbi au, din 
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decembrie 2009, posibilitatea să 
călătorească în zona Schengen fără vize, 
după cum a fost susținut cu tărie de către 
Parlament; sprijină în totalitate prelungirea 
regimului de liberalizare a vizelor, dar, cu 
toate acestea, este îngrijorat de numărul în 
creștere de solicitanți de azil în unele state 
membre ale UE; solicită autorităților să își 
dubleze eforturile pentru a explica 
societății inadmisibilitatea unor astfel de 
solicitări și pentru a identifica și urmări în 
justiție organizatorii de „călătorii pentru 
obținerea azilului”; solicită statelor 
membre ale UE să sprijine Serbia în 
eforturile sale pentru combaterea crimei 
organizate în ceea ce privește traficul 
falșilor solicitanți de azil;

decembrie 2009, posibilitatea să 
călătorească în zona Schengen fără vize, 
după cum a fost susținut cu tărie de către 
Parlament; sprijină în totalitate prelungirea 
regimului de liberalizare a vizelor, dar, cu 
toate acestea, este îngrijorat de numărul în 
creștere de solicitanți de azil în unele state 
membre ale UE; solicită autorităților să își 
amplifice eforturile pentru a explica 
societății inadmisibilitatea unor astfel de 
solicitări și pentru a identifica și urmări în 
justiție organizatorii de „călătorii pentru 
obținerea azilului”; constată, pe de altă 
parte, că actuala situație economică, 
marcată de o rată a șomajului de 22 %, 
are consecințe grave asupra societății 
sârbe; solicită statelor membre ale UE să 
sprijine Serbia în eforturile sale pentru 
combaterea crimei organizate în ceea ce 
privește traficul falșilor solicitanți de azil;

Or. en

Amendamentul 65
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută faptul că cetățenii sârbi au, din 
decembrie 2009, posibilitatea să 
călătorească în zona Schengen fără vize, 
după cum a fost susținut cu tărie de către 
Parlament; sprijină în totalitate 
prelungirea regimului de liberalizare a
vizelor, dar, cu toate acestea, este 
îngrijorat de numărul în creștere de 
solicitanți de azil în unele state membre ale 
UE; solicită autorităților să își dubleze 
eforturile pentru a explica societății 
inadmisibilitatea unor astfel de solicitări și 
pentru a identifica și urmări în justiție 
organizatorii de „călătorii pentru obținerea 
azilului”; solicită statelor membre ale UE 

5. ia act de faptul că cetățenii sârbi au, din 
decembrie 2009, posibilitatea să 
călătorească în zona Schengen fără vize; în 
această privință, atrage atenția asupra 
necesității prevenirii abuzurilor și 
fraudelor; îndeamnă autoritățile sârbe să 
aplice toate controalele necesare pentru a 
evita ca această liberalizare a sistemului 
să devină un instrument utilizat de crima 
organizată în vederea traficului de ființe 
umane; este îngrijorat în continuare de 
numărul în creștere de solicitanți de azil în 
unele state membre ale UE; solicită 
autorităților să își dubleze eforturile pentru 
a explica societății inadmisibilitatea unor 
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să sprijine Serbia în eforturile sale pentru 
combaterea crimei organizate în ceea ce 
privește traficul falșilor solicitanți de azil;

astfel de solicitări și pentru a identifica și 
urmări în justiție organizatorii de „călătorii 
pentru obținerea azilului”; solicită statelor 
membre ale UE să sprijine Serbia în 
eforturile sale pentru combaterea crimei 
organizate în ceea ce privește traficul 
falșilor solicitanți de azil;

Or. it

Amendamentul 66
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază importanța deosebită a luptei 
împotriva corupției și a crimei organizate 
pentru statul de drept în țară; salută 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
combaterea corupției, inclusiv recenta 
adoptare a unor legi conexe; salută, în 
egală măsură, decizia Curții 
Constituționale privind 
neconstituționalitatea deținerii mai multor 
funcții publice ca un pas către mai multă 
transparență în sectorul public, reducând 
riscul conflictelor de interese; subliniază, 
cu toate acestea, faptul că interesele 
combinate ale partidelor politice și ale 
magnaților susțin corupția sistemică, o 
problemă comună în regiune care continuă 
să fie răspândită și solicită rezultate 
credibile în acțiunile în justiție în ceea ce 
privește cazurile foarte importante și 
implementarea unui sistem corespunzător 
de protecție pentru persoanele care le 
semnalează; solicită guvernului să 
urmărească rezultatele corupției sistemice 
identificate de Consiliul Anticorupție și 
Agenția Anticorupție și, de asemenea, să se 
asigure că aceste agenții dispun de 
resursele financiare și administrative 

6. subliniază importanța deosebită a luptei 
împotriva corupției și a crimei organizate 
pentru statul de drept în țară; salută 
adoptarea recentă a unor legi în domeniul 
luptei împotriva corupției, dar își exprimă 
preocuparea cu privire la nepunerea în 
aplicare a acestora și la influența din ce 
în ce mai mare a puterii executive asupra 
eforturilor instituțiilor independente și 
asupra mass-mediei; subliniază, în acest 
sens, că poziția Serbiei conform indicelui 
de percepție a corupției nu s-a îmbunătățit 
în ultimii trei ani; salută, în egală măsură, 
decizia Curții Constituționale privind 
neconstituționalitatea deținerii mai multor 
funcții publice ca un pas către mai multă 
transparență în sectorul public, reducând 
riscul conflictelor de interese; subliniază, 
cu toate acestea, faptul că interesele 
combinate ale partidelor politice și ale 
magnaților susțin corupția sistemică, o 
problemă comună în regiune care continuă 
să fie răspândită și solicită rezultate 
credibile în acțiunile în justiție în ceea ce 
privește cazurile foarte importante și 
implementarea unui sistem corespunzător 
de protecție pentru persoanele care le 
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adecvate pentru îndeplinirea activităților și 
să ofere sprijin la nivel mai înalt pentru 
strategia de combatere a corupției;

semnalează; subliniază, de asemenea, că și 
corupția în sectorul sănătății reprezintă o 
preocupare deosebită; îndeamnă guvernul
să urmărească rezultatele corupției 
sistemice identificate de Consiliul 
Anticorupție și Agenția Anticorupție și, de 
asemenea, să se asigure că aceste agenții 
dispun de resursele financiare și 
administrative adecvate pentru îndeplinirea 
activităților și să ofere sprijin la nivel mai 
înalt pentru strategia de combatere a 
corupției;

Or. en

Amendamentul 67
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază importanța deosebită a luptei 
împotriva corupției și a crimei organizate 
pentru statul de drept în țară; salută 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
combaterea corupției, inclusiv recenta 
adoptare a unor legi conexe; salută, în 
egală măsură, decizia Curții 
Constituționale privind 
neconstituționalitatea deținerii mai multor 
funcții publice ca un pas către mai multă 
transparență în sectorul public, reducând 
riscul conflictelor de interese; subliniază, 
cu toate acestea, faptul că interesele 
combinate ale partidelor politice și ale 
magnaților susțin corupția sistemică, o 
problemă comună în regiune care continuă 
să fie răspândită și solicită rezultate 
credibile în acțiunile în justiție în ceea ce 
privește cazurile foarte importante și 
implementarea unui sistem corespunzător 
de protecție pentru persoanele care le 
semnalează; solicită guvernului să 
urmărească rezultatele corupției sistemice 

6. subliniază importanța deosebită a luptei 
împotriva corupției și a crimei organizate 
pentru statul de drept în țară; salută
succesul înregistrat recent în lupta 
împotriva criminalității organizate, 
precum furturile de opere de artă, și 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
combaterea corupției, inclusiv recenta 
adoptare a unor legi conexe; salută, în 
egală măsură, decizia Curții 
Constituționale privind 
neconstituționalitatea deținerii mai multor 
funcții publice ca un pas către mai multă 
transparență în sectorul public, reducând 
riscul conflictelor de interese; subliniază, 
cu toate acestea, faptul că interesele 
combinate ale partidelor politice și ale 
sectorului privat susțin corupția sistemică, 
o problemă comună în regiune care 
continuă să fie răspândită și solicită 
rezultate credibile în acțiunile în justiție în 
ceea ce privește cazurile foarte importante 
și implementarea unui sistem 
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identificate de Consiliul Anticorupție și 
Agenția Anticorupție și, de asemenea, să se 
asigure că aceste agenții dispun de 
resursele financiare și administrative 
adecvate pentru îndeplinirea activităților și 
să ofere sprijin la nivel mai înalt pentru 
strategia de combatere a corupției;

corespunzător de protecție pentru 
persoanele care le semnalează; solicită 
guvernului să urmărească rezultatele 
corupției sistemice identificate de Consiliul 
Anticorupție și Agenția Anticorupție și, de 
asemenea, să se asigure că aceste agenții 
dispun de resursele financiare și 
administrative adecvate pentru îndeplinirea 
activităților și să ofere sprijin la nivel mai 
înalt pentru strategia de combatere a 
corupției;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază importanța deosebită a luptei 
împotriva corupției și a crimei organizate 
pentru statul de drept în țară; salută 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
combaterea corupției, inclusiv recenta 
adoptare a unor legi conexe; salută, în 
egală măsură, decizia Curții 
Constituționale privind 
neconstituționalitatea deținerii mai multor 
funcții publice ca un pas către mai multă 
transparență în sectorul public, reducând 
riscul conflictelor de interese; subliniază, 
cu toate acestea, faptul că interesele 
combinate ale partidelor politice și ale 
magnaților susțin corupția sistemică, o 
problemă comună în regiune care continuă 
să fie răspândită și solicită rezultate 
credibile în acțiunile în justiție în ceea ce 
privește cazurile foarte importante și 
implementarea unui sistem corespunzător 
de protecție pentru persoanele care le 
semnalează; solicită guvernului să 
urmărească rezultatele corupției sistemice 
identificate de Consiliul Anticorupție și 

6. subliniază importanța deosebită a luptei 
împotriva corupției și a crimei organizate 
pentru statul de drept în țară; salută 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
combaterea corupției, inclusiv recenta 
adoptare a unor legi conexe și încurajează 
autoritățile sârbe să se axeze pe aplicarea 
eficientă a acestora; salută, în egală 
măsură, decizia Curții Constituționale 
privind neconstituționalitatea deținerii mai 
multor funcții publice ca un pas către mai 
multă transparență în sectorul public, 
reducând riscul conflictelor de interese; 
subliniază, cu toate acestea, faptul că 
interesele combinate ale partidelor politice 
și ale magnaților susțin corupția sistemică, 
o problemă comună în regiune care 
continuă să fie răspândită și solicită 
rezultate credibile în acțiunile în justiție în 
ceea ce privește cazurile foarte importante 
și implementarea unui sistem 
corespunzător de protecție pentru 
persoanele care le semnalează; solicită 
guvernului să urmărească rezultatele 
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Agenția Anticorupție și, de asemenea, să se 
asigure că aceste agenții dispun de 
resursele financiare și administrative 
adecvate pentru îndeplinirea activităților și 
să ofere sprijin la nivel mai înalt pentru 
strategia de combatere a corupției;

corupției sistemice identificate de Consiliul 
Anticorupție și Agenția Anticorupție și, de 
asemenea, să se asigure că aceste agenții 
dispun de resursele financiare și 
administrative adecvate pentru îndeplinirea 
activităților și să ofere sprijin la nivel mai 
înalt pentru strategia de combatere a 
corupției;

Or. en

Amendamentul 69
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază importanța deosebită a luptei 
împotriva corupției și a crimei organizate 
pentru statul de drept în țară; salută 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
combaterea corupției, inclusiv recenta 
adoptare a unor legi conexe; salută, în 
egală măsură, decizia Curții 
Constituționale privind 
neconstituționalitatea deținerii mai multor 
funcții publice ca un pas către mai multă 
transparență în sectorul public, reducând 
riscul conflictelor de interese; subliniază, 
cu toate acestea, faptul că interesele 
combinate ale partidelor politice și ale 
magnaților susțin corupția sistemică, o 
problemă comună în regiune care continuă 
să fie răspândită și solicită rezultate 
credibile în acțiunile în justiție în ceea ce 
privește cazurile foarte importante și 
implementarea unui sistem corespunzător 
de protecție pentru persoanele care le 
semnalează; solicită guvernului să 
urmărească rezultatele corupției sistemice 
identificate de Consiliul Anticorupție și 
Agenția Anticorupție și, de asemenea, să se 
asigure că aceste agenții dispun de 
resursele financiare și administrative 

6. subliniază importanța deosebită a luptei 
împotriva corupției și a crimei organizate 
pentru statul de drept în țară; salută 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
combaterea corupției, inclusiv recenta 
adoptare a unor legi conexe; salută, în 
egală măsură, decizia Curții 
Constituționale privind 
neconstituționalitatea deținerii mai multor 
funcții publice ca un pas către mai multă 
transparență în sectorul public, reducând 
riscul conflictelor de interese; subliniază 
că pentru combaterea corupției este 
nevoie de o voință politică reală, nu doar 
declarată; încurajează guvernul să 
instituie o conducere puternică a 
proceselor de combatere a corupției și să 
consolideze Strategia națională 
anticorupție; subliniază faptul că interesele 
combinate ale partidelor politice și ale 
magnaților susțin corupția sistemică, o 
problemă comună în regiune care continuă 
să fie răspândită și solicită rezultate 
credibile în acțiunile în justiție în ceea ce 
privește cazurile foarte importante și 
implementarea unui sistem corespunzător 
de protecție pentru persoanele care le 
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adecvate pentru îndeplinirea activităților și 
să ofere sprijin la nivel mai înalt pentru 
strategia de combatere a corupției;

semnalează; solicită guvernului să 
urmărească rezultatele corupției sistemice 
și la nivel înalt identificate de Consiliul 
Anticorupție și Agenția Anticorupție și, de 
asemenea, să se asigure că aceste agenții 
dispun de resursele financiare și 
administrative adecvate pentru îndeplinirea 
activităților și să ofere sprijin la nivel mai 
înalt pentru strategia de combatere a 
corupției;

Or. en

Amendamentul 70
György Schöpflin, Doris Pack, Andrey Kovatchev

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază importanța deosebită a luptei 
împotriva corupției și a crimei organizate 
pentru statul de drept în țară; salută 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
combaterea corupției, inclusiv recenta 
adoptare a unor legi conexe; salută, în 
egală măsură, decizia Curții 
Constituționale privind 
neconstituționalitatea deținerii mai multor 
funcții publice ca un pas către mai multă 
transparență în sectorul public, reducând 
riscul conflictelor de interese; subliniază, 
cu toate acestea, faptul că interesele 
combinate ale partidelor politice și ale 
magnaților susțin corupția sistemică, o 
problemă comună în regiune care continuă 
să fie răspândită și solicită rezultate 
credibile în acțiunile în justiție în ceea ce
privește cazurile foarte importante și 
implementarea unui sistem corespunzător 
de protecție pentru persoanele care le 
semnalează; solicită guvernului să 
urmărească rezultatele corupției sistemice 
identificate de Consiliul Anticorupție și 
Agenția Anticorupție și, de asemenea, să se 

6. subliniază importanța deosebită a luptei 
împotriva corupției și a crimei organizate 
pentru statul de drept în țară; salută 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
combaterea corupției, inclusiv recenta 
adoptare a unor legi conexe; salută, în 
egală măsură, decizia Curții 
Constituționale privind 
neconstituționalitatea deținerii mai multor 
funcții publice ca un pas către mai multă 
transparență în sectorul public, reducând 
riscul conflictelor de interese; subliniază, 
cu toate acestea, faptul că interesele 
combinate ale partidelor politice și ale 
magnaților susțin corupția sistemică, o 
problemă comună în regiune care continuă 
să fie răspândită și solicită rezultate 
credibile în acțiunile în justiție în ceea ce 
privește cazurile foarte importante și 
implementarea unui sistem corespunzător 
de protecție pentru persoanele care le 
semnalează; subliniază faptul că 
majoritatea oponenților politici sunt 
victime ale acestor atacuri și că, în cazul 
celor care se confruntă cu încălcări grave 
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asigure că aceste agenții dispun de 
resursele financiare și administrative 
adecvate pentru îndeplinirea activităților și 
să ofere sprijin la nivel mai înalt pentru 
strategia de combatere a corupției;

ale libertății, siguranței și proprietății lor, 
sunt legitime o revizuire imediată a 
tuturor procedurilor penale, civile și 
administrative, suspendarea procedurilor 
de lichidare judiciară și de faliment a 
societăților comerciale ale acestora, 
dreptul la participare politică, dreptul de 
recuperare a proprietăților private și 
dreptul la despăgubiri echitabile; solicită 
procurorului general al Serbiei să emită 
imediat o directivă cu caracter obligatoriu 
în vederea renunțării la urmărirea penală 
în cadrul procedurilor aplicate în temeiul 
prevederilor articolului 359 din Codul 
penal privind abuzul în serviciu, în timp 
ce instanțele trebuie să suspende toate 
procedurile penale pentru abuz în serviciu 
în întreprinderile private și în cele cu 
capital majoritar privat, deoarece astfel se 
subminează încrederea în statul de drept; 
solicită, de asemenea, ca prevederile 
articolului 359 să fie eliminate fără 
întârziere din Codul penal pentru a 
respecta standardele europene; solicită 
guvernului să urmărească rezultatele 
corupției sistemice identificate de Consiliul 
Anticorupție și Agenția Anticorupție și, de 
asemenea, să se asigure că aceste agenții 
dispun de resursele financiare și 
administrative adecvate pentru îndeplinirea 
activităților și să ofere sprijin la nivel mai 
înalt pentru strategia de combatere a 
corupției;

Or. en

Amendamentul 71
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază importanța deosebită a luptei 
împotriva corupției și a crimei organizate 

6. subliniază importanța deosebită a luptei 
împotriva corupției și a crimei organizate 
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pentru statul de drept în țară; salută 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
combaterea corupției, inclusiv recenta 
adoptare a unor legi conexe; salută, în 
egală măsură, decizia Curții 
Constituționale privind 
neconstituționalitatea deținerii mai multor 
funcții publice ca un pas către mai multă 
transparență în sectorul public, reducând 
riscul conflictelor de interese; subliniază, 
cu toate acestea, faptul că interesele 
combinate ale partidelor politice și ale 
magnaților susțin corupția sistemică, o 
problemă comună în regiune care continuă 
să fie răspândită și solicită rezultate 
credibile în acțiunile în justiție în ceea ce 
privește cazurile foarte importante și 
implementarea unui sistem corespunzător 
de protecție pentru persoanele care le 
semnalează; solicită guvernului să 
urmărească rezultatele corupției sistemice 
identificate de Consiliul Anticorupție și 
Agenția Anticorupție și, de asemenea, să se 
asigure că aceste agenții dispun de 
resursele financiare și administrative 
adecvate pentru îndeplinirea activităților și 
să ofere sprijin la nivel mai înalt pentru 
strategia de combatere a corupției;

pentru statul de drept în țară; salută 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
combaterea corupției, inclusiv recenta 
adoptare a unor legi conexe; salută, în 
egală măsură, decizia Curții 
Constituționale privind 
neconstituționalitatea deținerii mai multor 
funcții publice ca un pas către mai multă 
transparență în sectorul public, reducând 
riscul conflictelor de interese; subliniază, 
cu toate acestea, faptul că interesele 
combinate ale partidelor politice și ale 
magnaților susțin corupția sistemică, o 
problemă comună în regiune care continuă 
să fie răspândită și solicită rezultate 
credibile în acțiunile în justiție în ceea ce 
privește cazurile foarte importante și 
implementarea unui sistem corespunzător 
de protecție pentru persoanele care le 
semnalează; solicită guvernului să 
urmărească rezultatele corupției sistemice 
identificate de Consiliul Anticorupție și 
Agenția Anticorupție și, de asemenea, să se 
asigure că aceste agenții dispun de 
resursele financiare și administrative 
adecvate pentru îndeplinirea activităților și 
să ofere sprijin la nivel mai înalt pentru 
strategia de combatere a corupției; 
subliniază faptul că modificările la legea 
privind achizițiile publice nu ar trebui să 
diminueze competența organismului care 
monitorizează procedurile de achiziții 
publice, deoarece acest domeniu a fost 
identificat drept una dintre cele mai mari 
surse de corupție sistemică din această 
țară;

Or. en

Amendamentul 72
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. atrage atenția asupra multor nereguli 
înregistrate, în special în ceea ce privește 
procesul de privatizare sau achizițiile 
publice, și solicită mai mult angajament 
activ din partea autorităților de aplicare a 
legii pentru asigurarea de anchete 
minuțioase și aducerea în fața justiției a 
autorilor acestor nereguli; atrage atenția, în 
acest sens, asupra importanței capitale de a 
redacta un registru detaliat și complet al 
proprietăților publice pentru a garanta un 
mediu economic sigur și previzibil, a 
asigura continuarea restituirii proprietăților 
private, și pentru a împiedica înstrăinarea 
ilicită a bunurilor publice de către 
interesele private;

7. salută adoptarea mult așteptatelor acte 
normative privind restituirea 
proprietăților și proprietatea publică, 
precum și intenția Comisiei de a 
monitoriza aplicarea acestora; atrage 
atenția asupra multor nereguli înregistrate, 
în special în ceea ce privește procesul de 
privatizare sau achizițiile publice, și 
solicită mai mult angajament activ din 
partea autorităților de aplicare a legii 
pentru asigurarea de anchete minuțioase și 
aducerea în fața justiției a autorilor acestor
nereguli; atrage atenția, în acest sens, 
asupra importanței capitale de a redacta un 
registru detaliat și complet al proprietăților 
publice pentru a garanta un mediu 
economic sigur și previzibil, a asigura 
continuarea restituirii proprietăților private, 
și pentru a împiedica înstrăinarea ilicită a 
bunurilor publice de către interesele 
private;

Or. en

Amendamentul 73
György Schöpflin, Doris Pack, Andrey Kovatchev

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. atrage atenția asupra multor nereguli 
înregistrate, în special în ceea ce privește 
procesul de privatizare sau achizițiile 
publice, și solicită mai mult angajament 
activ din partea autorităților de aplicare a 
legii pentru asigurarea de anchete 
minuțioase și aducerea în fața justiției a 
autorilor acestor nereguli; atrage atenția, în 
acest sens, asupra importanței capitale de a 
redacta un registru detaliat și complet al 
proprietăților publice pentru a garanta un 

7. atrage atenția asupra multor nereguli 
înregistrate, în special în ceea ce privește 
privatizarea, procesul de reabilitare sau 
achizițiile publice, și solicită mai mult 
angajament activ din partea autorităților de 
aplicare a legii pentru asigurarea de 
anchete minuțioase și aducerea în fața 
justiției a autorilor acestor nereguli; solicită 
autorităților sârbe să revizuiască fără 
întârziere privatizarea și vânzarea 
controversată a 24 de societăți (inclusiv 
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mediu economic sigur și previzibil, a 
asigura continuarea restituirii
proprietăților private, și pentru a împiedica 
înstrăinarea ilicită a bunurilor publice de 
către interesele private;

„Sartid”, „Jugoremedija”, „Mobtel” și „C 
market”), întrucât Comisia Europeană a 
identificat incertitudini grave cu privire la 
legalitatea acestora, și să declasifice 
imediat documentele clasificate ca „secret 
de stat” și referitoare la privatizarea și 
vânzarea acestora, deoarece această 
clasificare contravine standardelor 
europene; atrage atenția, în acest sens, 
asupra importanței capitale de a redacta un 
registru detaliat și complet al proprietăților 
publice pentru a garanta un mediu 
economic sigur și previzibil; solicită 
procurorului general al Serbiei și 
instanțelor să renunțe la alte urmăriri 
penale cu efect imediat și să suspende 
toate procedurile penale aplicate în 
temeiul articolului 359 din Codul penal –
privind abuzul în serviciu – și să 
revizuiască articolul în conformitate cu 
standardele europene; solicită anularea 
procedurilor de lichidare judiciară și de 
faliment inițiate de autoritățile statale 
împotriva societăților private, precum și a 
falimentului provocat de impunerea unor 
taxe majorate în mod necorespunzător; 
solicită, de asemenea, examinarea acestor 
cazuri și acordarea unor despăgubiri 
echitabile fondatorilor, garantarea 
permanentă a reabilitării și restituirii
proprietăților private pentru a împiedica 
înstrăinarea ilicită a bunurilor publice de 
către interesele private;

Or. en

Amendamentul 74
Andrey Kovatchev, György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. atrage atenția asupra multor nereguli 
înregistrate, în special în ceea ce privește 

7. atrage atenția asupra multor nereguli 
înregistrate, în special în ceea ce privește 
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procesul de privatizare sau achizițiile 
publice, și solicită mai mult angajament 
activ din partea autorităților de aplicare a 
legii pentru asigurarea de anchete 
minuțioase și aducerea în fața justiției a 
autorilor acestor nereguli; atrage atenția, în 
acest sens, asupra importanței capitale de a 
redacta un registru detaliat și complet al 
proprietăților publice pentru a garanta un 
mediu economic sigur și previzibil, a 
asigura continuarea restituirii proprietăților 
private, și pentru a împiedica înstrăinarea 
ilicită a bunurilor publice de către 
interesele private;

procesul de privatizare sau achizițiile 
publice, și solicită mai mult angajament 
activ din partea autorităților de aplicare a 
legii pentru asigurarea de anchete 
minuțioase și aducerea în fața justiției a 
autorilor acestor nereguli; atrage atenția, în 
acest sens, asupra importanței capitale de a 
redacta un registru detaliat și complet al 
proprietăților publice pentru a garanta un 
mediu economic sigur și previzibil, a 
asigura continuarea restituirii proprietăților 
private fără niciun fel de discriminare, cu 
atât mai puțin pe motive etnice, și pentru a 
împiedica înstrăinarea ilicită a bunurilor 
publice de către interesele private;

Or. en

Amendamentul 75
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. atrage atenția asupra multor nereguli 
înregistrate, în special în ceea ce privește 
procesul de privatizare sau achizițiile 
publice, și solicită mai mult angajament 
activ din partea autorităților de aplicare a 
legii pentru asigurarea de anchete 
minuțioase și aducerea în fața justiției a 
autorilor acestor nereguli; atrage atenția, în 
acest sens, asupra importanței capitale de a 
redacta un registru detaliat și complet al 
proprietăților publice pentru a garanta un 
mediu economic sigur și previzibil, a 
asigura continuarea restituirii proprietăților 
private, și pentru a împiedica înstrăinarea 
ilicită a bunurilor publice de către 
interesele private;

7. atrage atenția asupra multor nereguli 
înregistrate, în special în ceea ce privește 
procesul de privatizare sau achizițiile 
publice, și solicită mai mult angajament 
activ din partea autorităților de aplicare a 
legii pentru asigurarea de anchete 
minuțioase și aducerea în fața justiției a 
autorilor acestor nereguli; atrage atenția, în 
acest sens, asupra importanței capitale de a 
redacta un registru detaliat și complet al 
proprietăților publice pentru a garanta un 
mediu economic sigur și previzibil, a 
asigura continuarea restituirii proprietăților 
private, și pentru a împiedica înstrăinarea 
ilicită a bunurilor publice de către 
interesele private; este serios preocupat de 
proiectul de lege privind modificarea legii 
referitoare la achizițiile publice, care nu 
este în conformitate cu Strategia pentru 
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dezvoltarea achizițiilor publice a 
guvernului sârb și care ar diminua 
competențele Biroului de achiziții publice; 
solicită guvernului sârb să permită 
consultări publice corespunzătoare cu 
privire la proiectul de lege și să îl modifice 
pentru ca acesta să fie în conformitate cu 
strategia oficială a guvernului privind 
achizițiile publice și cu standardele
internaționale;

Or. en

Amendamentul 76
Kinga Gál

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. atrage atenția asupra multor nereguli 
înregistrate, în special în ceea ce privește 
procesul de privatizare sau achizițiile 
publice, și solicită mai mult angajament 
activ din partea autorităților de aplicare a 
legii pentru asigurarea de anchete 
minuțioase și aducerea în fața justiției a 
autorilor acestor nereguli; atrage atenția, în 
acest sens, asupra importanței capitale de a 
redacta un registru detaliat și complet al 
proprietăților publice pentru a garanta un 
mediu economic sigur și previzibil, a 
asigura continuarea restituirii proprietăților 
private, și pentru a împiedica înstrăinarea 
ilicită a bunurilor publice de către 
interesele private;

7. atrage atenția asupra multor nereguli 
înregistrate, în special în ceea ce privește 
procesul de privatizare sau achizițiile 
publice, și solicită mai mult angajament 
activ din partea autorităților de aplicare a 
legii pentru asigurarea de anchete 
minuțioase și aducerea în fața justiției a 
autorilor acestor nereguli; atrage atenția, în 
acest sens, asupra importanței capitale de a 
redacta un registru detaliat și complet al 
proprietăților publice pentru a garanta un 
mediu economic sigur și previzibil, a 
asigura continuarea restituirii proprietăților 
private, și pentru a împiedica înstrăinarea 
ilicită a bunurilor publice de către 
interesele private; salută faptul că legea 
privind reabilitarea, astfel cum a fost 
adoptată, soluționează chestiuni 
controversate privind culpa colectivă și că 
în acest act normativ predomină 
responsabilitatea individuală; solicită, de 
asemenea, guvernului să garanteze 
eficiență și nediscriminare în cadrul 
procesului de punere în aplicare a legii 
privind restituirea și a legii privind 
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reabilitarea;

Or. en

Amendamentul 77
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. salută adoptarea legii privind finanțarea 
activităților politice, drept un pas important 
către transparența sistemului politic, și 
solicită implementarea adecvată a acesteia, 
în special pentru asigurarea unui sistem 
eficient de monitorizare a tranzacțiilor și 
sancțiuni eficiente;

8. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. en

Amendamentul 78
Kinga Gál

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. salută funcționarea consiliilor 
minorităților naționale, care au fost alese 
în mod democratic și care reprezintă 
minoritățile naționale în domeniile 
educației, culturii, media și al utilizării 
limbii oficiale; constată, cu toate acestea, 
importanța aplicării depline a 
competențelor acestor organisme 
autonome de reprezentare a minorităților 
și necesitatea garantării prin legea privind 
consiliile minorităților naționale a unor 
subvenții bugetare adecvate; constată 
nemulțumirile cu privire la neregulile 
legate de procesul de pregătire și la 
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condițiile juridice pentru înființarea 
consiliilor, precum și cu privire la 
încălcarea competențelor garantate ale 
consiliilor naționale de către anumite 
ministere și municipalități locale și 
solicită autorităților să adopte măsuri în 
acest sens; salută deciziile Tribunalului 
Administrativ din Serbia, care a susținut 
procesele Consiliului Național al 
Minorității Naționale Maghiare, rezultate 
în urma încălcării competențelor acestuia 
din urmă de către autoritățile locale;

Or. en

Amendamentul 79
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește importanța activităților 
parlamentului, salută măsurile luate pentru 
consolidarea rolului legislativ al acestuia și 
cel de control asupra activității guvernului, 
și solicită mai multe eforturi pentru 
consolidarea capacităților în vederea 
îndeplinirii în mod eficient a sarcinilor 
sale, mai ales în ceea ce privește serviciile 
de securitate; salută, în acest sens, decizia 
de a reorganiza serviciile parlamentului, în 
vederea raționalizării și sporirii eficacității 
activităților acestora;

9. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. ia act de reforma sistemului judiciar și 
a procuraturii, precum și de reorganizarea 
sistemului în vederea îmbunătățirii 
eficienței acestuia și eliminarea cazurilor 
nesoluționate; constată, cu toate acestea, 
că sunt necesare eforturi suplimentare
pentru asigurarea independenței și 
profesionalismului acestor două sectoare; 
este preocupat de deficiențele existente 
încă în procesul de apel al judecătorilor și 
procurorilor al căror mandat nu este 
reînnoit, printre care încălcările standard și 
cele procedurale; solicită încheierea 
procesului într-un mod transparent și fără 
presiuni externe asupra Consiliului 
Superior al Justiției;

10. ia act de reforma sistemului judiciar și 
a procuraturii, precum și de reorganizarea 
sistemului în vederea îmbunătățirii 
eficienței acestuia și eliminarea cazurilor 
nesoluționate; solicită procurorului 
general al Serbiei și instanțelor să emită o 
directivă pentru încetarea imediată a 
tuturor procedurilor penale aplicate în 
temeiul articolului 359 din Codul penal 
pentru abuz în serviciu, iar parlamentului 
sârb să abroge articolul 359 și să modifice 
Codul penal în vederea revizuirii acestui 
articol în conformitate cu standardele 
europene; solicită asigurarea unui proces 
eficient în cadrul acțiunilor formulate în 
fața Tribunalului Administrativ și a Curții 
Constituționale și executarea hotărârilor, 
precum și acordarea unor despăgubiri 
echitabile în cazurile în care, din cauza 
modificării circumstanțelor, hotărârile nu 
pot fi puse în aplicare și în cazurile în 
care, indiferent de motiv, partea care a 
avut câștig de cauză nu ar putea solicita 
executarea hotărârii; solicită guvernului 
sârb să își intensifice eforturile pentru 
asigurarea independenței și 
profesionalismului nu numai în cadrul 
acestor două sectoare, ci și în domeniul 
achizițiilor juridice și în cadrul întregului 
sistem judiciar, care ar trebui să fie supus 
unor reforme profunde și vaste pentru a 
putea fi integrat în procedurile de aderare 
la UE; este preocupat de deficiențele 
existente încă în procesul de apel al 
judecătorilor și procurorilor al căror 
mandat nu este reînnoit, printre care 
încălcările standard și cele procedurale; 
subliniază că dezvoltarea unui sistem 
judiciar apolitic și separarea puterilor 
reprezintă elemente esențiale în cadrul 
reformei sistemului judiciar; solicită 
încheierea procesului într-un mod 
transparent și fără presiuni externe asupra 
Consiliului Suprem al Magistraturii;
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Or. en

Amendamentul 81
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. ia act de reforma sistemului judiciar și 
a procuraturii, precum și de reorganizarea 
sistemului în vederea îmbunătățirii 
eficienței acestuia și eliminarea cazurilor 
nesoluționate; constată, cu toate acestea, că 
sunt necesare eforturi suplimentare pentru 
asigurarea independenței și 
profesionalismului acestor două sectoare; 
este preocupat de deficiențele existente 
încă în procesul de apel al judecătorilor și 
procurorilor al căror mandat nu este 
reînnoit, printre care încălcările standard și 
cele procedurale; solicită încheierea 
procesului într-un mod transparent și fără 
presiuni externe asupra Consiliului 
Superior al Justiției;

10. ia act de reforma sistemului judiciar și 
a procuraturii, precum și de reorganizarea 
sistemului în vederea îmbunătățirii 
eficienței acestuia și eliminarea cazurilor 
nesoluționate; constată, cu toate acestea, că 
sunt necesare eforturi suplimentare pentru 
asigurarea independenței și 
profesionalismului acestor două sectoare; 
regretă profund lacunele și deficiențele 
grave existente în procedura de control 
jurisdicțional, precum și în procesul de 
apel al judecătorilor și procurorilor al căror 
mandat nu este reînnoit, printre care 
încălcările standard și cele procedurale; 
solicită anularea deciziilor adoptate după 
arestarea unui membru al Consiliului 
Suprem al Magistraturii și a deciziilor 
care nu se sunt în conformitate cu 
orientările și principiile unui proces 
echitabil, iar ulterior încheierea procesului
într-un mod transparent și fără presiuni 
externe asupra Consiliului Suprem al 
Magistraturii; subliniază necesitatea unui 
sistem obișnuit de evaluare a 
performanței judecătorilor pentru 
asigurarea calității permanente a 
sistemului judiciar după finalizare;

Or. en

Amendamentul 82
Emine Bozkurt
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. ia act de reforma sistemului judiciar și 
a procuraturii, precum și de reorganizarea 
sistemului în vederea îmbunătățirii 
eficienței acestuia și eliminarea cazurilor 
nesoluționate; constată, cu toate acestea, că 
sunt necesare eforturi suplimentare pentru 
asigurarea independenței și 
profesionalismului acestor două sectoare; 
este preocupat de deficiențele existente 
încă în procesul de apel al judecătorilor și 
procurorilor al căror mandat nu este 
reînnoit, printre care încălcările standard și 
cele procedurale; solicită încheierea 
procesului într-un mod transparent și fără 
presiuni externe asupra Consiliului 
Superior al Justiției;

10. ia act de reforma sistemului judiciar și 
a procuraturii, precum și de reorganizarea 
sistemului în vederea îmbunătățirii 
eficienței acestuia și eliminarea cazurilor 
nesoluționate; constată, cu toate acestea, că 
sunt necesare eforturi suplimentare pentru 
asigurarea independenței și 
profesionalismului acestor două sectoare; 
este profund preocupat în legătură cu
independența și componența Consiliului 
Suprem al Magistraturii, inclusiv în 
legătură cu membrii care au luat parte la 
adoptarea deciziilor în litigiu, precum și 
în legătură cu lipsa de transparență și cu 
neregulile raportate în ceea ce privește 
procedurile de control jurisdicțional 
inițiate de Consiliul Suprem al 
Magistraturii, ceea ce, în multe cazuri, 
duce la înlăturarea din funcție a unor 
membri ai sistemului judiciar fără un 
proces echitabil; este preocupat de 
deficiențele existente încă în procesul de 
apel al judecătorilor și procurorilor al căror 
mandat nu este reînnoit, printre care 
încălcările standard și cele procedurale; 
solicită încheierea procesului într-un mod 
transparent și fără presiuni externe asupra 
Consiliului Suprem al Magistraturii;

Or. en

Amendamentul 83
Nadezhda Neynsky

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. ia act de reforma sistemului judiciar și 
a procuraturii, precum și de reorganizarea

10. salută reforma sistemului judiciar și a 
procuraturii, care a condus la o mai mare 
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sistemului în vederea îmbunătățirii 
eficienței acestuia și eliminarea cazurilor 
nesoluționate; constată, cu toate acestea, că 
sunt necesare eforturi suplimentare pentru 
asigurarea independenței și 
profesionalismului acestor două sectoare; 
este preocupat de deficiențele existente 
încă în procesul de apel al judecătorilor și 
procurorilor al căror mandat nu este 
reînnoit, printre care încălcările standard și 
cele procedurale; solicită încheierea 
procesului într-un mod transparent și fără 
presiuni externe asupra Consiliului 
Superior al Justiției;

imparțialitate și responsabilitate în rândul 
judecătorilor, precum și la o mai mare 
eficiență a sistemului și la eliminarea 
cazurilor nesoluționate; constată, cu toate 
acestea, că sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru asigurarea 
independenței și profesionalismului acestor 
două sectoare; este preocupat de 
deficiențele existente încă în procesul de 
apel al judecătorilor și procurorilor al căror 
mandat nu este reînnoit, printre care 
încălcările standard și cele procedurale; 
solicită încheierea procesului într-un mod 
transparent și fără presiuni externe asupra 
Consiliului Suprem al Magistraturii;

Or. en

Amendamentul 84
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. ia act de reforma sistemului judiciar și 
a procuraturii, precum și de reorganizarea 
sistemului în vederea îmbunătățirii 
eficienței acestuia și eliminarea cazurilor 
nesoluționate; constată, cu toate acestea, că 
sunt necesare eforturi suplimentare pentru 
asigurarea independenței și 
profesionalismului acestor două sectoare; 
este preocupat de deficiențele existente 
încă în procesul de apel al judecătorilor și 
procurorilor al căror mandat nu este 
reînnoit, printre care încălcările standard și 
cele procedurale; solicită încheierea 
procesului într-un mod transparent și fără 
presiuni externe asupra Consiliului 
Superior al Justiției;

10. salută măsurile pozitive adoptate în
reforma sistemului judiciar și a 
procuraturii, precum și reorganizarea 
sistemului în vederea îmbunătățirii 
eficienței acestuia și eliminarea cazurilor 
nesoluționate, în conformitate cu 
recomandările Comisiei de la Veneția; 
constată, cu toate acestea, că sunt necesare 
eforturi suplimentare pentru asigurarea 
independenței și profesionalismului acestor 
două sectoare; este preocupat de 
deficiențele existente încă în procesul de 
apel al judecătorilor și procurorilor al căror 
mandat nu este reînnoit, printre care 
încălcările standard și cele procedurale; 
solicită încheierea procesului într-un mod 
transparent și fără presiuni externe asupra 
Consiliului Suprem al Magistraturii;

Or. en
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Amendamentul 85
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. ia act de reforma sistemului judiciar și 
a procuraturii, precum și de reorganizarea 
sistemului în vederea îmbunătățirii 
eficienței acestuia și eliminarea cazurilor 
nesoluționate; constată, cu toate acestea,
că sunt necesare eforturi suplimentare 
pentru asigurarea independenței și 
profesionalismului acestor două sectoare; 
este preocupat de deficiențele existente 
încă în procesul de apel al judecătorilor și 
procurorilor al căror mandat nu este 
reînnoit, printre care încălcările standard și 
cele procedurale; solicită încheierea 
procesului într-un mod transparent și fără 
presiuni externe asupra Consiliului 
Superior al Justiției;

10. ia act de reforma sistemului judiciar și 
a procuraturii, precum și de reorganizarea 
sistemului în vederea îmbunătățirii 
eficienței acestuia și eliminarea cazurilor 
nesoluționate; subliniază că sunt necesare 
eforturi suplimentare pentru asigurarea 
independenței și profesionalismului acestor 
două sectoare; este preocupat de o serie de 
lacune existente în procesul de apel al 
judecătorilor și procurorilor al căror 
mandat nu este reînnoit, printre care 
încălcările standard și cele procedurale; 
solicită autorităților să garanteze că 
Consiliul Suprem al Magistraturii 
acționează într-un mod transparent și în 
deplinătatea capacității de exercitare a 
funcției sale, fără presiuni externe;

Or. en

Amendamentul 86
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. ia act de reforma sistemului judiciar și 
a procuraturii, precum și de reorganizarea 
sistemului în vederea îmbunătățirii 
eficienței acestuia și eliminarea cazurilor 
nesoluționate; constată, cu toate acestea, că 
sunt necesare eforturi suplimentare pentru 
asigurarea independenței și 
profesionalismului acestor două sectoare; 
este preocupat de deficiențele existente 

10. ia act de reforma sistemului judiciar și 
a procuraturii, precum și de reorganizarea 
sistemului în vederea îmbunătățirii 
eficienței acestuia și eliminarea cazurilor 
nesoluționate; constată, cu toate acestea, că 
sunt necesare eforturi suplimentare pentru 
asigurarea independenței și 
profesionalismului acestor două sectoare; 
este preocupat de deficiențele existente 
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încă în procesul de apel al judecătorilor și 
procurorilor al căror mandat nu este 
reînnoit, printre care încălcările standard și 
cele procedurale; solicită încheierea 
procesului într-un mod transparent și fără 
presiuni externe asupra Consiliului 
Superior al Justiției;

încă în procesul de apel al judecătorilor și 
procurorilor al căror mandat nu este 
reînnoit, printre care încălcările standard și 
cele procedurale, și de impactul pe care 
aceste deficiențe l-ar putea avea asupra 
independenței sistemului judiciar, asupra 
separării puterilor și asupra statului de 
drept; sugerează ca procesul de control 
pentru numirea judecătorilor să fie 
realizat de către o instanță de apel 
independentă din administrația judiciară, 
care să aplice criterii coerente și ferme, 
prevăzute clar în legislație;solicită 
încheierea procesului într-un mod 
transparent și fără presiuni externe asupra 
Consiliului Suprem al Magistraturii;

Or. en

Amendamentul 87
Pino Arlacchi

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. ia act de reforma sistemului judiciar și 
a procuraturii, precum și de reorganizarea 
sistemului în vederea îmbunătățirii 
eficienței acestuia și eliminarea cazurilor 
nesoluționate; constată, cu toate acestea, că
sunt necesare eforturi suplimentare pentru 
asigurarea independenței și 
profesionalismului acestor două sectoare; 
este preocupat de deficiențele existente 
încă în procesul de apel al judecătorilor și 
procurorilor al căror mandat nu este 
reînnoit, printre care încălcările standard și 
cele procedurale; solicită încheierea 
procesului într-un mod transparent și fără 
presiuni externe asupra Consiliului 
Superior al Justiției;

10. salută reforma sistemului judiciar și a 
procuraturii, precum și de reorganizarea 
sistemului în vederea îmbunătățirii 
eficienței acestuia și eliminarea cazurilor 
nesoluționate; constată, cu toate acestea, că 
sunt necesare eforturi suplimentare pentru 
asigurarea independenței și 
profesionalismului acestor două sectoare; 
este preocupat de deficiențele existente 
încă în procesul de apel al judecătorilor și 
procurorilor al căror mandat nu este 
reînnoit, printre care încălcările standard și 
cele procedurale; solicită încheierea 
procesului într-un mod transparent și fără 
presiuni externe asupra Consiliului Suprem 
al Magistraturii;

Or. en



PE480.653v01-00 68/128 AM\890151RO.doc

RO

Amendamentul 88
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. este serios preocupat de reclamații 
repetate în ceea ce privește utilizarea 
abuzivă a articolului 359 din Codul penal 
privind abuzul în serviciu; invită 
autoritățile să demareze rapid procesul de 
revizuire a Codului penal pentru a-l aduce 
în conformitate cu normele europene și să 
pună imediat capăt cazurilor de acuzații de 
abuz în serviciu, care slăbesc încrederea în 
statul de drept în țară;

11. este serios preocupat de reclamații 
repetate în ceea ce privește utilizarea 
abuzivă a articolului 359 din Codul penal 
privind abuzul în serviciu, care a fost 
însoțită de o presupusă blocare pe scară 
largă a unor bunuri private și a unor 
societăți; subliniază că aceste reclamații 
au slăbit încrederea în statul de drept în 
țară; invită autoritățile să demareze rapid 
procesul de revizuire a Codului penal 
pentru a-l aduce în conformitate cu 
normele europene și să pună imediat capăt 
cazurilor de acuzații de abuz în serviciu, 
precum și practicii de blocare a bunurilor 
celor acuzați în temeiul articolului 359, 
care a avut un impact social defavorabil 
mai profund și consecințe negative asupra 
economiei;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. este serios preocupat de reclamații 
repetate în ceea ce privește utilizarea 
abuzivă a articolului 359 din Codul penal 
privind abuzul în serviciu; invită 
autoritățile să demareze rapid procesul de 

11. este serios preocupat de reclamații 
repetate în ceea ce privește utilizarea 
abuzivă a articolului 359 din Codul penal 
privind abuzul în serviciu; invită 
autoritățile să demareze rapid procesul de 
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revizuire a Codului penal pentru a-l aduce 
în conformitate cu normele europene și să 
pună imediat capăt cazurilor de acuzații de 
abuz în serviciu, care slăbesc încrederea în 
statul de drept în țară;

revizuire a Codului penal pentru a-l aduce 
în conformitate cu normele europene și să 
pună imediat capăt procedurilor penale 
aflate în curs și cazurilor de acuzații de 
abuz în serviciu, care slăbesc încrederea în 
statul de drept în țară;

Or. en

Amendamentul 90
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. atrage atenția asupra deficiențelor 
grave în funcționarea programului de 
protecție a martorilor în ceea ce privește 
cazurile crimelor de război, care a avut 
drept rezultat alegerea voluntară a 
martorilor de a părăsi programul după ce 
fuseseră intimidați în mod sistematic; 
solicită Ministerului de Interne și 
parchetului însărcinat cu crimele de război 
să depună eforturi în mod activ pentru a 
asigura siguranța și bunăstarea tuturor 
martorilor care participă la programul de 
protecție; subliniază că un program 
funcțional de protecție a martorilor este de 
o importanță capitală pentru statul de drept 
în țară, dar și pentru a demonstra voința 
politică de a trata în mod eficient cazurile 
de crime de război lăsate de TPII 
instanțelor judiciare naționale;

12. constată că procesele privind crimele 
de război s-au desfășurat în mod constant 
în fața instanțelor naționale, dar atrage 
atenția asupra deficiențelor grave în 
funcționarea programului de protecție a 
martorilor în ceea ce privește cazurile 
crimelor de război, care a avut drept 
rezultat alegerea voluntară a martorilor de 
a părăsi programul după ce fuseseră 
intimidați în mod sistematic; solicită 
Ministerului de Interne și parchetului 
însărcinat cu crimele de război să depună 
eforturi în mod activ pentru a asigura 
siguranța și bunăstarea tuturor martorilor 
care participă la programul de protecție;
subliniază că un program funcțional de 
protecție a martorilor este de o importanță 
capitală pentru statul de drept în țară, dar și 
pentru a demonstra voința politică de a 
trata în mod eficient cazurile de crime de 
război lăsate de TPII instanțelor judiciare 
naționale;

Or. en

Amendamentul 91
György Schöpflin
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. atrage atenția asupra deficiențelor 
grave în funcționarea programului de 
protecție a martorilor în ceea ce privește 
cazurile crimelor de război, care a avut 
drept rezultat alegerea voluntară a 
martorilor de a părăsi programul după ce 
fuseseră intimidați în mod sistematic; 
solicită Ministerului de Interne și 
parchetului însărcinat cu crimele de război 
să depună eforturi în mod activ pentru a
asigura siguranța și bunăstarea tuturor 
martorilor care participă la programul de 
protecție; subliniază că un program 
funcțional de protecție a martorilor este de 
o importanță capitală pentru statul de drept 
în țară, dar și pentru a demonstra voința 
politică de a trata în mod eficient cazurile 
de crime de război lăsate de TPII 
instanțelor judiciare naționale;

12. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. en

Amendamentul 92
László Tőkés

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. reamintește importanța deschiderii 
arhivelor naționale de către administrația 
centrală a Serbiei, inclusiv a 
documentelor fostei agenții de informații, 
UDBA, ca măsură indispensabilă în 
cadrul procesului actual de reformă și de 
democratizare din Serbia; îndeamnă în 
continuare autoritățile să identifice și să 
atribuie entității potrivite din cadrul 
guvernului responsabilitatea de a conduce 
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și de a asigura deschiderea arhivelor;

Or. en

Amendamentul 93
László Tőkés

Propunere de rezoluție
Punctul 12b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. îndeamnă autoritățile sârbe să 
inițieze și să asigure reabilitare juridică și 
despăgubiri financiare pentru persoanele 
persecutate în trecut din motive politice, 
etnice sau religioase, inclusiv pentru cele 
care au avut de suferit ca urmare a 
aplicării culpei colective;

Or. en

Amendamentul 94
Nadezhda Neynsky

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută progresul înregistrat pentru 
reforma administrației publice, dar 
subliniază că este nevoie de eforturi 
suplimentare pentru a asigura pe deplin 
profesionalismul și independența de 
influența politică, prin punerea completă 
în aplicare a sistemului de numire și de 
promovare pe baza meritelor; solicită mai 
multă coordonare în implementarea 
strategiei pentru reforma administrației 
publice și pentru includerea administrației 
locale în cadrul legislativ;

13. laudă Serbia pentru reforma în curs a
administrației publice, care a îmbunătățit 
capacitățile administrative ale țării; 
solicită mai multă coordonare în 
implementarea strategiei pentru reforma 
administrației publice și pentru includerea 
administrației locale în cadrul legislativ;

Or. en
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Amendamentul 95
Kinga Gál

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută progresul înregistrat pentru 
reforma administrației publice, dar 
subliniază că este nevoie de eforturi 
suplimentare pentru a asigura pe deplin 
profesionalismul și independența de 
influența politică, prin punerea completă în 
aplicare a sistemului de numire și de 
promovare pe baza meritelor; solicită mai 
multă coordonare în implementarea 
strategiei pentru reforma administrației 
publice și pentru includerea administrației 
locale în cadrul legislativ;

13. salută progresul înregistrat pentru 
reforma administrației publice, dar 
subliniază că este nevoie de eforturi 
suplimentare pentru a asigura pe deplin 
profesionalismul și independența de 
influența politică, prin punerea completă în 
aplicare a sistemului de numire și de 
promovare pe baza meritelor; solicită mai 
multă coordonare în implementarea 
strategiei pentru reforma administrației 
publice și pentru includerea administrației 
locale în cadrul legislativ; atrage atenția 
asupra faptului că minoritățile naționale 
sunt subreprezentate în administrația 
publică, în cadrul instanțelor, precum și 
în cadrul întreprinderilor de stat;

Or. en

Amendamentul 96
Andrey Kovatchev, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. solicită autorităților să își continue 
eforturile de a elimina moștenirea fostelor 
servicii secrete comuniste și pe agenții 
acestora, precum și influența lor în viața 
politică, academică, socioeconomică și a 
mass-media, îndeosebi prin continuarea 
reformei sectorului de securitate, care să 
sporească supravegherea și controlul 
parlamentar al serviciilor de securitate, și 
să declasifice arhivele fostelor servicii 
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secrete ale Iugoslaviei; încurajează 
autoritățile să faciliteze accesul la 
arhivele care privesc fostele republici ale 
Iugoslaviei și să le returneze guvernelor 
respective dacă acestea le solicită;

Or. en

Amendamentul 97
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 14b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. salută rolul organismelor de 
reglementare independente în 
îmbunătățirea eficienței și transparenței 
instituțiilor țării; laudă îndeosebi 
eforturile depuse de ombudsman și de 
comisarul pentru informațiile de 
importanță publică și protecția datelor cu 
caracter personal; îndeamnă autoritățile 
să acorde instituției naționale de audit, 
Comisiei pentru protecția concurenței, 
Biroului de achiziții publice și Comisiei 
pentru protecția drepturilor ofertanților 
competențele financiare, administrative și 
de serviciu adecvate pentru îndeplinirea 
sarcinilor care le revin; reiterează faptul 
că organismele de reglementare 
independente sunt esențiale în lupta 
împotriva corupției sistemice și în 
supravegherea eficientă a guvernului;

Or. en

Amendamentul 98
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește că existența unor mijloace 
de informare în masă puternice și 
independente este un element indispensabil 
al unui sistem democratic; salută, în acest 
sens, adoptarea Strategiei de dezvoltare a 
sistemului de informare publică și planul 
de acțiune a acesteia și retragerea 
programată a statului din statutul de 
proprietar asupra oricărei forme de mass-
media; este preocupat, cu toate acestea, de 
eforturile de a controla și a interveni în 
sectorul mass-media și solicită autorităților 
să asigure independența acestuia față de 
presiunea politică sau alte influențe; este 
preocupat de amenințările adresate 
jurnaliștilor sârbi, și solicită examinarea 
minuțioasă a acestora pentru a asigura 
jurnaliștilor un mediu sigur pentru 
desfășurarea activității lor în mod eficient 
și fără necesitatea autocenzurii; subliniază 
necesitatea de a lua măsuri împotriva 
concentrării mass-mediei și lipsei de 
transparență în mass-media, precum și de a 
garanta un acces egal pe piața publicității, 
inclusiv bani din fondurile publice cheltuiți 
pe publicitate și promovare; solicită 
respectarea Codului deontologic de către 
jurnaliști;

15. reamintește că existența unor mijloace 
de informare în masă puternice,
profesionale și independente, precum și 
accesul la internet reprezintă un element 
indispensabil al unui sistem democratic; 
salută, în acest sens, adoptarea Strategiei 
de dezvoltare a sistemului de informare 
publică și planul de acțiune a acesteia și 
retragerea programată a statului din statutul 
de proprietar asupra oricărei forme de 
mass-media; este preocupat, cu toate 
acestea, de eforturile de a controla și a 
interveni în sectorul mass-media și solicită 
autorităților să asigure independența 
acestuia față de presiunea politică sau alte 
influențe; este preocupat de amenințările 
adresate jurnaliștilor sârbi, și solicită 
examinarea minuțioasă a acestora pentru a 
asigura jurnaliștilor un mediu sigur pentru 
desfășurarea activității lor în mod eficient 
și fără necesitatea autocenzurii; subliniază 
necesitatea de a lua măsuri împotriva 
concentrării mass-mediei și lipsei de 
transparență în mass-media, precum și de a 
garanta un acces egal pe piața publicității, 
inclusiv bani din fondurile publice cheltuiți 
pe publicitate și promovare; solicită 
respectarea Codului deontologic de către 
jurnaliști; constată că nivelul de acces la 
internet rămâne scăzut, recunoaște 
importanța internetului pentru libertatea 
mass-media și îndeamnă autoritățile să își 
intensifice eforturile în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 99
Kinga Gál

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește că existența unor mijloace 
de informare în masă puternice și 
independente este un element indispensabil 
al unui sistem democratic; salută, în acest 
sens, adoptarea Strategiei de dezvoltare a 
sistemului de informare publică și planul
de acțiune a acesteia și retragerea 
programată a statului din statutul de 
proprietar asupra oricărei forme de mass-
media; este preocupat, cu toate acestea, de 
eforturile de a controla și a interveni în 
sectorul mass-media și solicită autorităților 
să asigure independența acestuia față de 
presiunea politică sau alte influențe; este 
preocupat de amenințările adresate 
jurnaliștilor sârbi, și solicită examinarea 
minuțioasă a acestora pentru a asigura 
jurnaliștilor un mediu sigur pentru 
desfășurarea activității lor în mod eficient 
și fără necesitatea autocenzurii; subliniază 
necesitatea de a lua măsuri împotriva 
concentrării mass-mediei și lipsei de 
transparență în mass-media, precum și de a 
garanta un acces egal pe piața publicității, 
inclusiv bani din fondurile publice cheltuiți 
pe publicitate și promovare; solicită 
respectarea Codului deontologic de către 
jurnaliști;

15. reamintește că existența unor mijloace 
de informare în masă puternice și 
independente este un element indispensabil 
al unui sistem democratic; salută, în acest 
sens, adoptarea Strategiei de dezvoltare a 
sistemului de informare publică și planul 
de acțiune a acesteia și retragerea 
programată a statului din statutul de 
proprietar asupra oricărei forme de mass-
media; salută faptul că strategia respectă 
drepturile constituționale privind 
mijloacele de comunicare în limbile 
minorităților; este preocupat, cu toate 
acestea, de eforturile de a controla și a 
interveni în sectorul mass-media și solicită 
autorităților să asigure independența 
acestuia față de presiunea politică sau alte 
influențe; este preocupat de amenințările 
adresate jurnaliștilor sârbi, și solicită 
examinarea minuțioasă a acestora pentru a 
asigura jurnaliștilor un mediu sigur pentru 
desfășurarea activității lor în mod eficient 
și fără necesitatea autocenzurii; subliniază 
necesitatea de a lua măsuri împotriva 
concentrării mass-mediei și lipsei de 
transparență în mass-media, precum și de a 
garanta un acces egal pe piața publicității, 
inclusiv bani din fondurile publice cheltuiți 
pe publicitate și promovare; solicită 
respectarea Codului deontologic de către 
jurnaliști;

Or. en

Amendamentul 100
Kristian Vigenin

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește că existența unor mijloace 15. reamintește că existența unor mijloace 
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de informare în masă puternice și 
independente este un element indispensabil 
al unui sistem democratic; salută, în acest 
sens, adoptarea Strategiei de dezvoltare a 
sistemului de informare publică și planul 
de acțiune a acesteia și retragerea 
programată a statului din statutul de 
proprietar asupra oricărei forme de mass-
media; este preocupat, cu toate acestea, de 
eforturile de a controla și a interveni în 
sectorul mass-media și solicită autorităților 
să asigure independența acestuia față de 
presiunea politică sau alte influențe; este 
preocupat de amenințările adresate 
jurnaliștilor sârbi, și solicită examinarea 
minuțioasă a acestora pentru a asigura 
jurnaliștilor un mediu sigur pentru 
desfășurarea activității lor în mod eficient 
și fără necesitatea autocenzurii; subliniază 
necesitatea de a lua măsuri împotriva 
concentrării mass-mediei și lipsei de 
transparență în mass-media, precum și de a 
garanta un acces egal pe piața publicității, 
inclusiv bani din fondurile publice cheltuiți 
pe publicitate și promovare; solicită 
respectarea Codului deontologic de către 
jurnaliști;

de informare în masă puternice și 
independente este un element indispensabil 
al unui sistem democratic; salută, în acest 
sens, adoptarea Strategiei de dezvoltare a 
sistemului de informare publică și planul 
de acțiune a acesteia și retragerea 
programată a statului din statutul de 
proprietar asupra oricărei forme de mass-
media; solicită autorităților să asigure 
independența sectorului mass-media față 
de presiunea politică sau alte influențe; este 
preocupat de amenințările adresate 
jurnaliștilor sârbi, și solicită examinarea 
minuțioasă a acestora pentru a asigura 
jurnaliștilor un mediu sigur pentru 
desfășurarea activității lor în mod eficient 
și fără necesitatea autocenzurii; subliniază 
necesitatea de a lua măsuri împotriva 
concentrării mass-mediei și lipsei de 
transparență în mass-media, precum și de a 
garanta un acces egal pe piața publicității, 
inclusiv bani din fondurile publice cheltuiți 
pe publicitate și promovare; solicită 
respectarea Codului deontologic de către 
jurnaliști;

Or. en

Amendamentul 101
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește că existența unor mijloace 
de informare în masă puternice și 
independente este un element indispensabil 
al unui sistem democratic; salută, în acest 
sens, adoptarea Strategiei de dezvoltare a 
sistemului de informare publică și planul 
de acțiune a acesteia și retragerea 
programată a statului din statutul de 

15. reamintește că existența unor mijloace 
de informare în masă puternice și 
independente este un element indispensabil 
al unui sistem democratic; salută, în acest 
sens, adoptarea Strategiei de dezvoltare a 
sistemului de informare publică și planul 
de acțiune a acesteia și retragerea 
programată a statului din statutul de 
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proprietar asupra oricărei forme de mass-
media; este preocupat, cu toate acestea, de 
eforturile de a controla și a interveni în 
sectorul mass-media și solicită autorităților 
să asigure independența acestuia față de 
presiunea politică sau alte influențe; este 
preocupat de amenințările adresate 
jurnaliștilor sârbi, și solicită examinarea 
minuțioasă a acestora pentru a asigura 
jurnaliștilor un mediu sigur pentru 
desfășurarea activității lor în mod eficient 
și fără necesitatea autocenzurii; subliniază 
necesitatea de a lua măsuri împotriva 
concentrării mass-mediei și lipsei de 
transparență în mass-media, precum și de a 
garanta un acces egal pe piața publicității, 
inclusiv bani din fondurile publice cheltuiți 
pe publicitate și promovare; solicită 
respectarea Codului deontologic de către 
jurnaliști;

proprietar asupra oricărei forme de mass-
media; este preocupat, cu toate acestea, de 
eforturile de a controla și a interveni în 
sectorul mass-media și solicită autorităților 
să asigure independența acestuia față de 
presiunea politică sau alte influențe; este 
preocupat de faptul că s-a adoptat o lege 
penală care interzice publicarea în mass-
media a unor comentarii cu privire la 
procedurile judiciare sau hotărârile 
judecătorești; este preocupat de 
amenințările adresate jurnaliștilor sârbi, și 
solicită examinarea minuțioasă a acestora 
pentru a asigura jurnaliștilor un mediu 
sigur pentru desfășurarea activității lor în 
mod eficient și fără necesitatea 
autocenzurii; subliniază necesitatea de a 
lua măsuri împotriva concentrării mass-
mediei și lipsei de transparență în mass-
media, precum și de a garanta un acces 
egal pe piața publicității, inclusiv bani din 
fondurile publice cheltuiți pe publicitate și 
promovare; solicită respectarea Codului 
deontologic de către jurnaliști;

Or. en

Amendamentul 102
Göran Färm

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește că existența unor mijloace 
de informare în masă puternice și 
independente este un element indispensabil 
al unui sistem democratic; salută, în acest
sens, adoptarea Strategiei de dezvoltare a 
sistemului de informare publică și planul 
de acțiune a acesteia și retragerea 
programată a statului din statutul de 
proprietar asupra oricărei forme de mass-
media; este preocupat, cu toate acestea, de 
eforturile de a controla și a interveni în 

15. reamintește că existența unor mijloace 
de informare în masă puternice și 
independente este un element indispensabil 
al unui sistem democratic; salută, în acest 
sens, adoptarea Strategiei de dezvoltare a 
sistemului de informare publică și planul 
de acțiune a acesteia și retragerea 
programată a statului din statutul de 
proprietar asupra oricărei forme de mass-
media; este preocupat, cu toate acestea, de 
eforturile de a controla și a interveni în 
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sectorul mass-media și solicită autorităților 
să asigure independența acestuia față de 
presiunea politică sau alte influențe; este 
preocupat de amenințările adresate 
jurnaliștilor sârbi, și solicită examinarea 
minuțioasă a acestora pentru a asigura 
jurnaliștilor un mediu sigur pentru 
desfășurarea activității lor în mod eficient 
și fără necesitatea autocenzurii; subliniază 
necesitatea de a lua măsuri împotriva 
concentrării mass-mediei și lipsei de 
transparență în mass-media, precum și de a 
garanta un acces egal pe piața publicității, 
inclusiv bani din fondurile publice cheltuiți 
pe publicitate și promovare; solicită 
respectarea Codului deontologic de către 
jurnaliști;

sectorul mass-media și solicită autorităților 
să asigure independența acestuia față de 
presiunea politică sau alte influențe; 
solicită guvernului sârb să asigure 
libertatea și independența mass-media în 
conformitate cu standardele UE; este 
preocupat de amenințările adresate 
jurnaliștilor sârbi, și solicită examinarea 
minuțioasă a acestora pentru a asigura 
jurnaliștilor un mediu sigur pentru 
desfășurarea activității lor în mod eficient 
și fără necesitatea autocenzurii; subliniază 
necesitatea de a lua măsuri împotriva 
concentrării mass-mediei și lipsei de 
transparență în mass-media, precum și de a 
garanta un acces egal pe piața publicității, 
inclusiv bani din fondurile publice cheltuiți 
pe publicitate și promovare; solicită 
respectarea Codului deontologic de către 
jurnaliști;

Or. en

Amendamentul 103
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. regretă faptul că autoritățile naționale 
au impus efectiv cenzurarea mass-media 
în țară în ceea ce privește incidentele din 
iulie 2011 din nordul Kosovo-ului și au 
prezentat în mod eronat rolul KFOR la 
aceste evenimente; subliniază importanța 
unei mass-media libere și independente 
pentru un public democratic și bine-
informat;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 104
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. regretă faptul că autoritățile naționale 
au impus efectiv cenzurarea mass-media în 
țară în ceea ce privește incidentele din 
iulie 2011 din nordul Kosovo-ului și au 
prezentat în mod eronat rolul KFOR la 
aceste evenimente; subliniază importanța 
unei mass-media libere și independente 
pentru un public democratic și bine-
informat;

16. regretă cenzurarea mass-media în țară 
în ceea ce privește anumite incidente și 
subliniază importanța unei mass-media 
libere și independente pentru un public 
democratic și bine-informat;

Or. en

Amendamentul 105
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. regretă faptul că autoritățile naționale 
au impus efectiv cenzurarea mass-media în 
țară în ceea ce privește incidentele din iulie 
2011 din nordul Kosovo-ului și au 
prezentat în mod eronat rolul KFOR la 
aceste evenimente; subliniază importanța 
unei mass-media libere și independente 
pentru un public democratic și bine-
informat;

16. regretă faptul că autoritățile naționale 
au impus efectiv cenzurarea mass-media în 
țară în ceea ce privește incidentele din iulie 
2011 din nordul Kosovo-ului și au 
prezentat într-un mod foarte dezechilibrat 
anumite aspecte referitoare la rolul KFOR 
la aceste evenimente; subliniază importanța 
unei mass-media libere și independente 
pentru un public democratic și bine-
informat;

Or. de

Amendamentul 106
Emine Bozkurt
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. este preocupat de protestele albanezilor 
împotriva discriminării și de o situație 
tensionată din Sandžak și solicită 
guvernului să acorde mai multă atenție 
ameliorării situației minorităților, inclusiv 
accesul acestora la educație și 
reprezentarea în cadrul instituțiilor locale, 
și dezvoltării economice a văii Preševo și a 
Sandžak; constată faptul că, la doi ani de la 
alegerile pentru consiliile minorităților, 
încă nu a fost instituit consiliul național 
bosniac și solicită crearea rapidă a acestuia 
în conformitate cu normele în vigoare; 
solicită liderilor politici și religioși să se 
abțină de la declarații provocatoare, care 
riscă să intensifice tensiunile;

17. este preocupat de protestele albanezilor 
împotriva discriminării și de o situație 
tensionată din Sandžak și solicită 
guvernului să acorde mai multă atenție 
ameliorării drepturilor fundamentale ale
minorităților, inclusiv accesul acestora la 
educație în limba maternă, accesul egal la 
piața muncii și reprezentarea echitabilă în 
cadrul instituțiilor, și dezvoltării economice
a văii Preševo și a Sandžak; solicită 
guvernului sârb să adopte toate măsurile 
necesare pentru combaterea discriminării 
și a șomajului în aceste regiuni; constată 
faptul că, la doi ani de la alegerile pentru 
consiliile minorităților, încă nu a fost 
instituit consiliul național bosniac și 
solicită crearea rapidă a acestuia în 
conformitate cu normele în vigoare; 
solicită liderilor politici și religioși să se 
abțină de la declarații provocatoare, care 
riscă să intensifice tensiunile; solicită 
guvernului sârb să rămână neutru cu 
privire la tensiunile legate de comunitatea 
religioasă din Sandžak și să adopte 
măsuri pentru a garanta relații bune cu 
această comunitate, asigurându-i în 
același timp dreptul la libertatea 
religioasă;

Or. en

Amendamentul 107
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. este preocupat de protestele albanezilor 
împotriva discriminării și de o situație

17. își exprimă satisfacția cu privire la 
situația interetnică generală bună și la 
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tensionată din Sandžak și solicită 
guvernului să acorde mai multă atenție 
ameliorării situației minorităților, inclusiv 
accesul acestora la educație și 
reprezentarea în cadrul instituțiilor locale, 
și dezvoltării economice a văii Preševo și a 
Sandžak; constată faptul că, la doi ani de la 
alegerile pentru consiliile minorităților, 
încă nu a fost instituit consiliul național 
bosniac și solicită crearea rapidă a acestuia 
în conformitate cu normele în vigoare; 
solicită liderilor politici și religioși să se 
abțină de la declarații provocatoare, care 
riscă să intensifice tensiunile;

faptul că numărul și intensitatea 
incidentelor pe motive etnice din țară s-au 
redus; este, cu toate acestea, preocupat de 
protestele albanezilor împotriva 
discriminării și de situația tensionată din 
Sandžak și solicită guvernului să acorde 
mai multă atenție ameliorării situației 
minorităților, inclusiv accesul acestora la 
educație și reprezentarea în cadrul 
instituțiilor locale, și dezvoltării economice 
a văii Preševo și a Sandžak; constată faptul 
că, la doi ani de la alegerile pentru 
consiliile minorităților, încă nu a fost 
instituit consiliul național bosniac din 
cauza unor presupuse lacune procedurale 
din cadrul procesului electoral și solicită 
crearea rapidă a acestuia în conformitate cu 
normele în vigoare; solicită liderilor 
politici și religioși ai tuturor părților 
interesate să se abțină de la declarații 
provocatoare, care riscă să intensifice 
tensiunile;

Or. en

Amendamentul 108
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. este preocupat de protestele albanezilor 
împotriva discriminării și de o situație 
tensionată din Sandžak și solicită 
guvernului să acorde mai multă atenție 
ameliorării situației minorităților, inclusiv 
accesul acestora la educație și 
reprezentarea în cadrul instituțiilor locale, 
și dezvoltării economice a văii Preševo și a 
Sandžak; constată faptul că, la doi ani de la 
alegerile pentru consiliile minorităților, 
încă nu a fost instituit consiliul național 
bosniac și solicită crearea rapidă a acestuia 

17. este preocupat de protestele albanezilor 
împotriva discriminării și de o situație 
tensionată din Sandžak și solicită 
guvernului să acorde mai multă atenție 
ameliorării situației minorităților, inclusiv 
accesul acestora la educație și 
reprezentarea în cadrul instituțiilor locale, 
și dezvoltării economice a văii Preševo și a 
Sandžak; salută acordul la care s-a ajuns 
în octombrie în orașul Bujanovac, care 
prevede măsuri pentru integrarea 
albanezilor în administrația publică și 
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în conformitate cu normele în vigoare; 
solicită liderilor politici și religioși să se 
abțină de la declarații provocatoare, care 
riscă să intensifice tensiunile;

solicită aplicarea rapidă a acestuia; 
constată faptul că, la doi ani de la alegerile 
pentru consiliile minorităților, încă nu a 
fost instituit consiliul național bosniac și 
solicită crearea rapidă a acestuia în 
conformitate cu normele în vigoare; 
solicită liderilor politici și religioși să se 
abțină de la declarații provocatoare, care 
riscă să intensifice tensiunile;

Or. en

Amendamentul 109
Kristian Vigenin

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. este preocupat de protestele albanezilor 
împotriva discriminării și de o situație
tensionată din Sandžak și solicită 
guvernului să acorde mai multă atenție 
ameliorării situației minorităților, inclusiv 
accesul acestora la educație și 
reprezentarea în cadrul instituțiilor locale, 
și dezvoltării economice a văii Preševo și a
Sandžak; constată faptul că, la doi ani de la 
alegerile pentru consiliile minorităților, 
încă nu a fost instituit consiliul național 
bosniac și solicită crearea rapidă a acestuia 
în conformitate cu normele în vigoare; 
solicită liderilor politici și religioși să se 
abțină de la declarații provocatoare, care 
riscă să intensifice tensiunile;

17. având în vedere protestele albanezilor 
împotriva discriminării și situația
tensionată din Sandžak, solicită guvernului 
să acorde mai multă atenție ameliorării 
situației minorităților, inclusiv accesul 
acestora la educație și reprezentarea în 
cadrul instituțiilor locale, și dezvoltării 
economice a văii Preševo și a Sandžak; 
constată faptul că, la doi ani de la alegerile 
pentru consiliile minorităților, încă nu a 
fost instituit consiliul național bosniac și 
solicită crearea rapidă a acestuia în 
conformitate cu normele în vigoare; 
solicită liderilor politici și religioși să se 
abțină de la declarații provocatoare, care 
riscă să intensifice tensiunile;

Or. en

Amendamentul 110
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. este preocupat de protestele albanezilor 
împotriva discriminării și de o situație 
tensionată din Sandžak și solicită 
guvernului să acorde mai multă atenție 
ameliorării situației minorităților, inclusiv 
accesul acestora la educație și 
reprezentarea în cadrul instituțiilor locale, 
și dezvoltării economice a văii Preševo și a 
Sandžak; constată faptul că, la doi ani de la 
alegerile pentru consiliile minorităților, 
încă nu a fost instituit consiliul național 
bosniac și solicită crearea rapidă a acestuia 
în conformitate cu normele în vigoare; 
solicită liderilor politici și religioși să se 
abțină de la declarații provocatoare, care 
riscă să intensifice tensiunile;

17. este preocupat de protestele albanezilor 
împotriva discriminării și de o situație 
tensionată din Sandžak și solicită 
guvernului să acorde mai multă atenție 
ameliorării situației tuturor minorităților, 
inclusiv accesul acestora la educație și 
reprezentarea în cadrul instituțiilor locale, 
și dezvoltării economice a văii Preševo și a 
Sandžak; constată faptul că, la doi ani de la 
alegerile pentru consiliile minorităților, 
încă nu a fost instituit consiliul național 
bosniac și solicită crearea rapidă a acestuia 
în conformitate cu normele în vigoare; 
solicită liderilor politici și religioși să se 
abțină de la declarații provocatoare, care 
riscă să intensifice tensiunile;

Or. en

Amendamentul 111
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. este preocupat de protestele albanezilor 
împotriva discriminării și de o situație 
tensionată din Sandžak și solicită 
guvernului să acorde mai multă atenție 
ameliorării situației minorităților, inclusiv 
accesul acestora la educație și 
reprezentarea în cadrul instituțiilor locale, 
și dezvoltării economice a văii Preševo și a 
Sandžak; constată faptul că, la doi ani de la 
alegerile pentru consiliile minorităților, 
încă nu a fost instituit consiliul național 
bosniac și solicită crearea rapidă a acestuia 
în conformitate cu normele în vigoare; 
solicită liderilor politici și religioși să se 
abțină de la declarații provocatoare, care 
riscă să intensifice tensiunile;

17. este preocupat de protestele albanezilor 
împotriva discriminării și de o situație 
tensionată din Sandžak și solicită 
guvernului să acorde mai multă atenție 
ameliorării situației tuturor minorităților, 
inclusiv accesul acestora la educație și 
reprezentarea în cadrul instituțiilor locale, 
și dezvoltării economice a văii Preševo și a 
Sandžak; constată faptul că, la doi ani de la 
alegerile pentru consiliile minorităților, 
încă nu a fost instituit consiliul național 
bosniac și solicită crearea rapidă a acestuia 
în conformitate cu normele în vigoare; 
solicită liderilor politici și religioși să se 
abțină de la declarații provocatoare, care 
riscă să intensifice tensiunile;
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Or. en

Amendamentul 112
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. este preocupat de protestele albanezilor 
împotriva discriminării și de o situație 
tensionată din Sandžak și solicită 
guvernului să acorde mai multă atenție 
ameliorării situației minorităților, inclusiv 
accesul acestora la educație și 
reprezentarea în cadrul instituțiilor locale, 
și dezvoltării economice a văii Preševo și a 
Sandžak; constată faptul că, la doi ani de la 
alegerile pentru consiliile minorităților, 
încă nu a fost instituit consiliul național 
bosniac și solicită crearea rapidă a 
acestuia în conformitate cu normele în 
vigoare; solicită liderilor politici și religioși 
să se abțină de la declarații provocatoare, 
care riscă să intensifice tensiunile;

17. este preocupat de protestele albanezilor 
împotriva discriminării și de o situație 
tensionată din Sandžak și solicită 
guvernului să acorde mai multă atenție 
ameliorării situației minorităților, inclusiv 
accesul acestora la educație și 
reprezentarea în cadrul instituțiilor locale, 
și dezvoltării economice a văii Preševo și a 
Sandžak; constată faptul că, la doi ani de la 
alegerile pentru consiliile minorităților, 
încă nu a fost instituit consiliul național 
bosniac; solicită liderilor politici și religioși 
să se abțină de la declarații provocatoare, 
care riscă să intensifice tensiunile;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. încurajează autoritățile sârbe să 
introducă educația în limba română în 
școlile din nord-estul Serbiei, să asigure 
accesul la mijloace de comunicare în 
limba română pentru românii/„valahii” 
din nord-estul Serbiei, să introducă limba 
română în viața publică în orașele și 
satele în care aceștia reprezintă peste 
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15 % din populație, precum și să acorde 
Bisericii Ortodoxe Române statutul de 
„biserică tradițională” și să extindă 
jurisdicția religioasă a acesteia pe întregul 
teritoriu al Serbiei;

Or. en

Amendamentul 114
Andrey Kovatchev

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. este preocupat de situația drepturilor 
minorității bulgare în domeniile educației, 
culturii, utilizării oficiale a limbii materne 
a acesteia, precum și de amenințările la 
adresa activiștilor organizațiilor societății 
politice și civile ale acestei minorități;

Or. en

Amendamentul 115
Nadezhda Neynsky

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază nevoia de respectare a 
diversității culturale a minorităților 
etnice, inclusiv a resortisanților sârbi de 
conștiință bulgară, prin autorizarea unei 
răspândiri libere a centrelor culturale, a 
mass-mediei electronice, a presei și a 
bibliotecilor care răspund nevoilor 
culturale ale acestor comunități;

Or. en
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Amendamentul 116
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază importanța recensământului 
populației în colectarea informațiilor 
statistice importante pentru dezvoltarea 
Serbiei, mai ales în regiunile mai puțin 
dezvoltate; salută faptul că recensământul 
s-a desfășurat cu succes în mare parte a 
Serbiei în octombrie 2011; regretă profund 
apelurile de boicotare a recensământului 
venite din partea politicienilor de origine 
albaneză, care au fost urmați de membri ai 
comisiilor municipale de recensământ și de 
un număr important de cetățeni din Preševo 
și Bujanovac;

18. subliniază importanța recensământului 
populației în colectarea informațiilor 
statistice importante pentru dezvoltarea 
Serbiei, mai ales în regiunile mai puțin 
dezvoltate; salută faptul că recensământul 
s-a desfășurat cu succes în mare parte a 
Serbiei în octombrie 2011; regretă profund 
apelurile de boicotare a recensământului 
venite din partea politicienilor de origine 
albaneză, care au fost urmați de membri ai 
comisiilor municipale de recensământ și de 
un număr important de cetățeni din Preševo 
și Bujanovac; constată că autoritățile nu 
au prezentat încă informații statistice cu 
privire la etnicitate; 

Or. en

Amendamentul 117
Nadezhda Neynsky

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. solicită guvernului să acorde sprijin 
economic regiunilor cel mai slab 
dezvoltate în care trăiesc minorități etnice 
și să dezvolte strategii pentru reducerea 
ratei șomajului în regiunile respective;

Or. en
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Amendamentul 118
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. invită autoritățile sârbe să abordeze 
problema disparităților regionale din țară 
și să asigure acordarea atenției cuvenite 
dezvoltării sociale și economice a regiunii 
sud-estice;

Or. en

Amendamentul 119
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită măsuri suplimentare pentru 
asigurarea implementării depline a cadrului 
legislativ privind combaterea discriminării; 
este deosebit de preocupat de lipsa de 
voință politică pentru a promova în mod 
activ politica toleranței și respectul 
drepturilor de bază ale omului, precum și 
pentru a asigura siguranța participanților 
la Parada mândriei programată pentru 2 
octombrie 2011, manifestată în timpul 
pregătirii sale, și care a condus la 
interzicerea organizării sale; condamnă 
în mod ferm remarcile discriminatorii și 
provocatoare făcute pe acest subiect de 
unii politicieni și membri ai clerului 
ortodox; amintește guvernului faptul că 
libertatea de expresie și de asociere este un 
drept fundamental al omului și o valoare 
centrală a UE, care trebuie să fie respectată 
de orice țară care dorește să devină stat 
membru al UE; salută inițiativa pozitivă 
luată de către Ombudsman și de către 

19. solicită măsuri suplimentare pentru 
asigurarea implementării depline a cadrului 
legislativ privind combaterea discriminării; 
subliniază faptul că libertatea de expresie 
și de asociere este un drept fundamental al 
omului și o valoare centrală a UE, care 
trebuie să fie respectată de orice stat 
membru al UE și de orice țară care dorește 
să devină stat membru al UE; salută 
inițiativa pozitivă luată de către 
Ombudsman și de către comisarul pentru 
egalitate de a promova aceste valori în 
societatea sârbă; solicită autorităților 
naționale și municipale să participe în mod 
activ la crearea unei atmosfere de toleranță, 
dat fiind faptul că Serbia ar trebui să 
devină o țară candidată în viitorul apropiat;
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comisarul pentru egalitate de a promova 
aceste valori în societatea sârbă; solicită 
investigarea amenințărilor din partea 
grupurilor extremiste care au fost 
invocate drept motiv pentru interzicerea 
paradei; reamintește ritmul lent al 
investigației violențelor din cadrul 
Paradei mândriei din 2010, care până 
acum a avut drept rezultat doar un număr 
mic de condamnări ușoare; salută, cu 
toate acestea, măsurile luate de parchet și 
de tribunale în vederea interzicerii 
funcționării organizațiilor extremiste;
solicită autorităților naționale și municipale 
să participe în mod activ la crearea unei 
atmosfere de toleranță, dat fiind faptul că 
Serbia ar trebui să devină o țară candidată 
în viitorul apropiat;

Or. de

Amendamentul 120
Nadezhda Neynsky

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită măsuri suplimentare pentru 
asigurarea implementării depline a cadrului 
legislativ privind combaterea discriminării; 
este deosebit de preocupat de lipsa de 
voință politică pentru a promova în mod 
activ politica toleranței și respectul 
drepturilor de bază ale omului, precum și 
pentru a asigura siguranța participanților la 
Parada mândriei programată pentru 2 
octombrie 2011, manifestată în timpul 
pregătirii sale, și care a condus la 
interzicerea organizării sale; condamnă în 
mod ferm remarcile discriminatorii și 
provocatoare făcute pe acest subiect de unii 
politicieni și membri ai clerului ortodox; 
amintește guvernului faptul că libertatea 
de expresie și de asociere este un drept 

19. solicită măsuri suplimentare pentru 
asigurarea implementării depline a cadrului 
legislativ privind combaterea discriminării; 
este deosebit de preocupat de lipsa de 
voință politică pentru a promova în mod 
activ politica toleranței și respectul 
drepturilor de bază ale omului, precum și 
pentru a asigura siguranța participanților la 
Parada mândriei programată pentru 2 
octombrie 2011, manifestată în timpul 
pregătirii sale, și care a condus la 
interzicerea organizării sale; condamnă în 
mod ferm remarcile discriminatorii și 
provocatoare făcute pe acest subiect de unii 
politicieni și membri ai clerului ortodox; 
îndeamnă autoritățile să garanteze
libertatea de expresie și de asociere; salută 
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fundamental al omului și o valoare 
centrală a UE, care trebuie să fie 
respectată de orice țară care dorește să 
devină stat membru al UE; salută inițiativa 
pozitivă luată de către Ombudsman și de 
către comisarul pentru egalitate de a 
promova aceste valori în societatea sârbă; 
solicită investigarea amenințărilor din 
partea grupurilor extremiste care au fost 
invocate drept motiv pentru interzicerea 
paradei; reamintește ritmul lent al 
investigației violențelor din cadrul Paradei 
mândriei din 2010, care până acum a avut 
drept rezultat doar un număr mic de 
condamnări ușoare; salută, cu toate 
acestea, măsurile luate de parchet și de 
tribunale în vederea interzicerii funcționării 
organizațiilor extremiste; solicită 
autorităților naționale și municipale să 
participe în mod activ la crearea unei 
atmosfere de toleranță, dat fiind faptul că 
Serbia ar trebui să devină o țară candidată 
în viitorul apropiat;

inițiativa pozitivă luată de către 
Ombudsman și de către comisarul pentru 
egalitate de a promova aceste valori în 
societatea sârbă; solicită investigarea 
amenințărilor din partea grupurilor 
extremiste care au fost invocate drept 
motiv pentru interzicerea paradei; 
reamintește ritmul lent al investigației 
violențelor din cadrul Paradei mândriei din 
2010; salută, cu toate acestea, măsurile 
luate de parchet și de tribunale în vederea 
interzicerii funcționării organizațiilor 
extremiste; solicită autorităților naționale și 
municipale să participe în mod activ la 
crearea unei atmosfere de toleranță, dat 
fiind faptul că Serbia ar trebui să devină o 
țară candidată în viitorul apropiat;

Or. en

Amendamentul 121
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită măsuri suplimentare pentru 
asigurarea implementării depline a cadrului 
legislativ privind combaterea discriminării; 
este deosebit de preocupat de lipsa de 
voință politică pentru a promova în mod 
activ politica toleranței și respectul 
drepturilor de bază ale omului, precum și 
pentru a asigura siguranța participanților la 
Parada mândriei programată pentru 2 
octombrie 2011, manifestată în timpul 
pregătirii sale, și care a condus la 
interzicerea organizării sale; condamnă în 

19. solicită măsuri suplimentare pentru 
asigurarea implementării depline a cadrului 
legislativ privind combaterea discriminării; 
este deosebit de preocupat de lipsa de 
voință politică pentru a promova în mod 
activ politica toleranței și respectul 
drepturilor de bază ale omului, precum și 
pentru a asigura siguranța participanților la 
Parada mândriei programată pentru 2 
octombrie 2011, manifestată în timpul 
pregătirii sale, și care a condus la 
interzicerea organizării sale; condamnă în 
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mod ferm remarcile discriminatorii și 
provocatoare făcute pe acest subiect de unii 
politicieni și membri ai clerului ortodox; 
amintește guvernului faptul că libertatea de 
expresie și de asociere este un drept 
fundamental al omului și o valoare centrală 
a UE, care trebuie să fie respectată de orice 
țară care dorește să devină stat membru al 
UE; salută inițiativa pozitivă luată de către 
Ombudsman și de către comisarul pentru 
egalitate de a promova aceste valori în 
societatea sârbă; solicită investigarea 
amenințărilor din partea grupurilor 
extremiste care au fost invocate drept 
motiv pentru interzicerea paradei; 
reamintește ritmul lent al investigației 
violențelor din cadrul Paradei mândriei din 
2010, care până acum a avut drept rezultat 
doar un număr mic de condamnări ușoare;
salută, cu toate acestea, măsurile luate de 
parchet și de tribunale în vederea 
interzicerii funcționării organizațiilor 
extremiste; solicită autorităților naționale și 
municipale să participe în mod activ la 
crearea unei atmosfere de toleranță, dat 
fiind faptul că Serbia ar trebui să devină o 
țară candidată în viitorul apropiat;

mod ferm remarcile discriminatorii și 
provocatoare făcute pe acest subiect de unii 
politicieni și membri ai clerului ortodox; 
amintește guvernului faptul că libertatea de 
expresie și de asociere este un drept 
fundamental al omului și o valoare centrală 
a UE, care trebuie să fie respectată de orice 
țară care dorește să devină stat membru al 
UE și salută hotărârea Curții 
Constituționale din 22 decembrie cu 
privire la această chestiune; salută 
inițiativa pozitivă luată de către 
Ombudsman și de către comisarul pentru 
egalitate de a promova aceste valori în 
societatea sârbă; solicită investigarea 
amenințărilor din partea grupurilor 
extremiste care au fost invocate drept 
motiv pentru interzicerea paradei; 
reamintește ritmul lent al investigației 
violențelor din cadrul Paradei mândriei din 
2010, care până acum a avut drept rezultat 
doar un număr mic de condamnări ușoare;
salută, cu toate acestea, măsurile luate de 
parchet și de tribunale în vederea 
interzicerii funcționării organizațiilor 
extremiste; solicită autorităților naționale și 
municipale să participe în mod activ la 
crearea unei atmosfere de toleranță, dat 
fiind faptul că Serbia ar trebui să devină o 
țară candidată în viitorul apropiat;

Or. en

Amendamentul 122
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită măsuri suplimentare pentru 
asigurarea implementării depline a cadrului 
legislativ privind combaterea discriminării; 
este deosebit de preocupat de lipsa de 
voință politică pentru a promova în mod 

19. solicită măsuri suplimentare pentru 
asigurarea implementării depline a cadrului 
legislativ privind combaterea discriminării; 
este deosebit de preocupat de lipsa de 
voință politică pentru a promova în mod 
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activ politica toleranței și respectul 
drepturilor de bază ale omului, precum și 
pentru a asigura siguranța participanților la 
Parada mândriei programată pentru 2 
octombrie 2011, manifestată în timpul 
pregătirii sale, și care a condus la 
interzicerea organizării sale; condamnă în 
mod ferm remarcile discriminatorii și 
provocatoare făcute pe acest subiect de unii 
politicieni și membri ai clerului ortodox; 
amintește guvernului faptul că libertatea de 
expresie și de asociere este un drept 
fundamental al omului și o valoare centrală 
a UE, care trebuie să fie respectată de orice 
țară care dorește să devină stat membru al 
UE; salută inițiativa pozitivă luată de către 
Ombudsman și de către comisarul pentru 
egalitate de a promova aceste valori în 
societatea sârbă; solicită investigarea 
amenințărilor din partea grupurilor 
extremiste care au fost invocate drept 
motiv pentru interzicerea paradei; 
reamintește ritmul lent al investigației
violențelor din cadrul Paradei mândriei din 
2010, care până acum a avut drept 
rezultat doar un număr mic de 
condamnări ușoare; salută, cu toate 
acestea, măsurile luate de parchet și de 
tribunale în vederea interzicerii funcționării 
organizațiilor extremiste; solicită 
autorităților naționale și municipale să 
participe în mod activ la crearea unei 
atmosfere de toleranță, dat fiind faptul că 
Serbia ar trebui să devină o țară 
candidată în viitorul apropiat;

activ politica toleranței și respectul 
drepturilor de bază ale omului, precum și 
pentru a asigura siguranța participanților la 
Parada mândriei programată pentru 2 
octombrie 2011, manifestată în timpul 
pregătirii sale, și care a condus la 
interzicerea organizării sale; condamnă în 
mod ferm remarcile discriminatorii și 
provocatoare făcute pe acest subiect de unii 
politicieni și membri ai clerului ortodox; 
amintește guvernului faptul că libertatea de 
expresie și de asociere este un drept 
fundamental al omului și o valoare centrală 
a UE, care trebuie să fie respectată de orice 
țară care dorește să devină stat membru al 
UE; salută inițiativa pozitivă luată de către 
Ombudsman și de către comisarul pentru 
egalitate de a promova aceste valori în 
societatea sârbă; solicită investigarea 
amenințărilor din partea grupurilor 
extremiste care au fost invocate drept 
motiv pentru interzicerea paradei, precum 
și investigarea suplimentară a violențelor 
din cadrul Paradei mândriei din 2010; 
subliniază importanța primelor 
condamnări pentru discriminarea 
homosexualilor din Serbia, inclusiv 
hotărârea Înaltei Curți din Belgrad 
împotriva unui conducător de extremă 
dreapta la doi ani de închisoare pentru 
incitarea la violență în timpul Paradei 
mândriei a homosexualilor și lesbienelor 
în 2010 și salută măsurile luate de parchet 
și de tribunale în vederea interzicerii 
funcționării organizațiilor extremiste;
solicită autorităților naționale și municipale 
să participe în mod activ la crearea unei 
atmosfere de toleranță, în conformitate cu 
standardele europene;

Or. en

Amendamentul 123
Lorenzo Fontana
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Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită măsuri suplimentare pentru 
asigurarea implementării depline a cadrului 
legislativ privind combaterea discriminării; 
este deosebit de preocupat de lipsa de 
voință politică pentru a promova în mod 
activ politica toleranței și respectul 
drepturilor de bază ale omului, precum și 
pentru a asigura siguranța participanților la 
Parada mândriei programată pentru 2 
octombrie 2011, manifestată în timpul 
pregătirii sale, și care a condus la 
interzicerea organizării sale; condamnă în 
mod ferm remarcile discriminatorii și 
provocatoare făcute pe acest subiect de unii 
politicieni și membri ai clerului ortodox;
amintește guvernului faptul că libertatea de 
expresie și de asociere este un drept 
fundamental al omului și o valoare centrală 
a UE, care trebuie să fie respectată de orice 
țară care dorește să devină stat membru al 
UE; salută inițiativa pozitivă luată de către 
Ombudsman și de către comisarul pentru 
egalitate de a promova aceste valori în 
societatea sârbă; solicită investigarea 
amenințărilor din partea grupurilor 
extremiste care au fost invocate drept 
motiv pentru interzicerea paradei; 
reamintește ritmul lent al investigației 
violențelor din cadrul Paradei mândriei 
din 2010, care până acum a avut drept 
rezultat doar un număr mic de 
condamnări ușoare; salută, cu toate 
acestea, măsurile luate de parchet și de 
tribunale în vederea interzicerii funcționării 
organizațiilor extremiste; solicită 
autorităților naționale și municipale să 
participe în mod activ la crearea unei 
atmosfere de toleranță, dat fiind faptul că 
Serbia ar trebui să devină o țară candidată 
în viitorul apropiat;

solicită măsuri suplimentare pentru 
asigurarea implementării depline a cadrului 
legislativ privind combaterea discriminării; 
este deosebit de preocupat de lipsa de 
voință politică pentru a promova în mod 
activ politica toleranței și respectul 
drepturilor de bază ale omului, precum și 
pentru a asigura siguranța participanților la 
Parada mândriei programată pentru 2 
octombrie 2011, manifestată în timpul 
pregătirii sale, și care a condus la 
interzicerea organizării sale; condamnă în 
mod ferm remarcile discriminatorii și 
provocatoare făcute pe acest subiect de unii 
politicieni și membri ai clerului ortodox;
amintește guvernului faptul că libertatea de 
expresie și de asociere este un drept 
fundamental al omului și o valoare centrală 
a UE, care trebuie să fie respectată de orice 
țară care dorește să devină stat membru al 
UE; salută inițiativa pozitivă luată de către 
Ombudsman și de către comisarul pentru 
egalitate de a promova aceste valori în 
societatea sârbă; solicită investigarea 
amenințărilor din partea grupurilor 
extremiste care au fost invocate drept 
motiv pentru interzicerea paradei; salută, 
cu toate acestea, măsurile luate de parchet 
și de tribunale în vederea interzicerii 
funcționării organizațiilor extremiste; 
solicită autorităților naționale și municipale 
să participe în mod activ la crearea unei 
atmosfere de toleranță, dat fiind faptul că 
Serbia ar putea să devină o țară candidată 
în viitorul apropiat;

Or. it
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Amendamentul 124
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită măsuri suplimentare pentru 
asigurarea implementării depline a cadrului 
legislativ privind combaterea discriminării; 
este deosebit de preocupat de lipsa de 
voință politică pentru a promova în mod 
activ politica toleranței și respectul 
drepturilor de bază ale omului, precum și 
pentru a asigura siguranța participanților la 
Parada mândriei programată pentru 2 
octombrie 2011, manifestată în timpul 
pregătirii sale, și care a condus la 
interzicerea organizării sale; condamnă în 
mod ferm remarcile discriminatorii și 
provocatoare făcute pe acest subiect de unii 
politicieni și membri ai clerului ortodox;
amintește guvernului faptul că libertatea de 
expresie și de asociere este un drept 
fundamental al omului și o valoare centrală 
a UE, care trebuie să fie respectată de orice 
țară care dorește să devină stat membru al 
UE; salută inițiativa pozitivă luată de către 
Ombudsman și de către comisarul pentru 
egalitate de a promova aceste valori în 
societatea sârbă; solicită investigarea 
amenințărilor din partea grupurilor 
extremiste care au fost invocate drept 
motiv pentru interzicerea paradei; 
reamintește ritmul lent al investigației 
violențelor din cadrul Paradei mândriei din 
2010, care până acum a avut drept rezultat 
doar un număr mic de condamnări ușoare;
salută, cu toate acestea, măsurile luate de 
parchet și de tribunale în vederea 
interzicerii funcționării organizațiilor 
extremiste; solicită autorităților naționale și 
municipale să participe în mod activ la 
crearea unei atmosfere de toleranță, dat 
fiind faptul că Serbia ar trebui să devină o 

19. solicită măsuri suplimentare pentru 
asigurarea implementării depline a cadrului 
legislativ privind combaterea discriminării; 
este deosebit de preocupat de lipsa de 
voință politică pentru a promova în mod 
activ politica toleranței și respectul 
drepturilor de bază ale omului, precum și 
pentru a asigura siguranța participanților la 
Parada mândriei programată pentru 2 
octombrie 2011, manifestată în timpul 
pregătirii sale, și care a condus la 
interzicerea organizării sale; condamnă în 
mod ferm remarcile discriminatorii și 
provocatoare făcute pe acest subiect de unii 
politicieni și membri ai clerului ortodox;
amintește guvernului faptul că libertatea de 
expresie și de asociere este un drept 
fundamental al omului și o valoare centrală 
a UE, care trebuie să fie respectată de orice 
țară care dorește să devină stat membru al 
UE; salută inițiativa pozitivă luată de către 
Ombudsman și de către comisarul pentru 
egalitate de a promova aceste valori în 
societatea sârbă; solicită investigarea 
amenințărilor din partea grupurilor 
extremiste care au fost invocate drept 
motiv pentru interzicerea paradei; 
reamintește ritmul lent al investigației 
violențelor din cadrul Paradei mândriei din 
2010, care până acum a avut drept rezultat 
doar un număr mic de condamnări ușoare;
salută, cu toate acestea, măsurile luate de 
parchet și de tribunale în vederea 
interzicerii funcționării organizațiilor 
extremiste; solicită autorităților naționale și 
municipale să participe în mod activ la 
crearea unei atmosfere de toleranță prin 
campanii de sensibilizare împotriva 
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țară candidată în viitorul apropiat; homofobiei, dat fiind faptul că Serbia ar 
trebui să devină o țară candidată în viitorul 
apropiat;

Or. en

Amendamentul 125
Kristian Vigenin

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită măsuri suplimentare pentru 
asigurarea implementării depline a cadrului 
legislativ privind combaterea discriminării; 
este deosebit de preocupat de lipsa de 
voință politică pentru a promova în mod 
activ politica toleranței și respectul 
drepturilor de bază ale omului, precum și 
pentru a asigura siguranța participanților la 
Parada mândriei programată pentru 2 
octombrie 2011, manifestată în timpul 
pregătirii sale, și care a condus la 
interzicerea organizării sale; condamnă în 
mod ferm remarcile discriminatorii și 
provocatoare făcute pe acest subiect de unii 
politicieni și membri ai clerului ortodox;
amintește guvernului faptul că libertatea de 
expresie și de asociere este un drept 
fundamental al omului și o valoare centrală 
a UE, care trebuie să fie respectată de orice 
țară care dorește să devină stat membru al 
UE; salută inițiativa pozitivă luată de către 
Ombudsman și de către comisarul pentru 
egalitate de a promova aceste valori în 
societatea sârbă; solicită investigarea 
amenințărilor din partea grupurilor 
extremiste care au fost invocate drept 
motiv pentru interzicerea paradei; 
reamintește ritmul lent al investigației 
violențelor din cadrul Paradei mândriei din 
2010, care până acum a avut drept rezultat 
doar un număr mic de condamnări ușoare;
salută, cu toate acestea, măsurile luate de

19. solicită măsuri suplimentare pentru 
asigurarea implementării depline a cadrului 
legislativ privind combaterea discriminării; 
este deosebit de preocupat de lipsa de 
voință politică pentru a promova în mod 
activ politica toleranței și respectul 
drepturilor de bază ale omului, precum și 
pentru a asigura siguranța participanților la 
Parada mândriei programată pentru 2 
octombrie 2011, manifestată în timpul 
pregătirii sale, și care a condus la 
interzicerea organizării sale; condamnă în 
mod ferm remarcile discriminatorii și 
provocatoare făcute pe acest subiect de unii 
politicieni și membri ai clerului ortodox;
amintește guvernului faptul că libertatea de 
expresie și de asociere este un drept 
fundamental al omului și o valoare centrală 
a UE, care trebuie să fie respectată de orice 
țară care dorește să devină stat membru al 
UE; salută inițiativa pozitivă luată de către 
Ombudsman și de către comisarul pentru 
egalitate de a promova aceste valori în 
societatea sârbă; solicită investigarea 
amenințărilor din partea grupurilor 
extremiste care au fost invocate drept 
motiv pentru interzicerea paradei; 
reamintește ritmul lent al investigației 
violențelor din cadrul Paradei mândriei din 
2010, care până acum a avut drept rezultat 
doar un număr mic de condamnări ușoare;
salută, cu toate acestea, măsurile luate de 
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parchet și de tribunale în vederea 
interzicerii funcționării organizațiilor 
extremiste; solicită autorităților naționale și 
municipale să participe în mod activ la 
crearea unei atmosfere de toleranță, dat 
fiind faptul că Serbia ar trebui să devină o 
țară candidată în viitorul apropiat;

parchet și de tribunale în vederea 
interzicerii funcționării organizațiilor 
extremiste; solicită autorităților naționale și 
municipale să participe în mod activ la 
crearea unei atmosfere de toleranță;

Or. en

Amendamentul 126
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. salută progresele înregistrate în 
ameliorarea protecției copilului și la 
stabilirea unei baze juridice solide și a 
unor strategii pentru sporirea respectului 
față de drepturile copilului și pentru 
reformarea sistemului de ocrotire a 
copilului; cu toate acestea, este preocupat 
de ritmul lent în care este pusă în aplicare 
legislația adoptată, îndeosebi cu privire la 
copiii cu handicap, care, în mare parte, 
sunt efectiv excluși din societate, și cu 
privire la dezvoltarea serviciilor de 
protecție a copilului la nivel local; este 
deosebit de preocupat de intensificarea 
violenței juvenile; solicită, în acest sens, 
autorităților să acționeze ferm pentru 
aplicarea unor măsuri preventive și să 
depună toate eforturile necesare pentru 
eradicarea violenței în școli;

Or. en

Amendamentul 127
Göran Färm



PE480.653v01-00 96/128 AM\890151RO.doc

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. salută amendamentele la legea 
electorală care mărește procentajul 
femeilor în organul legislativ; subliniază, 
cu toate acestea, faptul că femeile se 
confruntă încă cu discriminarea pe piața 
muncii și că încă nu sunt pe deplin 
reprezentate în viața politică a țării, 
inclusiv în posturi guvernamentale; 
subliniază ritmul lent al implementării 
strategiilor pentru îmbunătățirea acestei 
situații și îndeamnă autoritățile să își 
intensifice eforturile în acest sens; solicită 
depunerea de eforturi mai susținute pentru 
a preveni și raporta cazurile de violență 
domestică, precum și pentru a oferi sprijin 
victimelor acesteia; salută, în acest sens, 
deschiderea primului adăpost în sudul 
Serbiei;

20. salută amendamentele la legea 
electorală care mărește procentajul 
femeilor în organul legislativ; subliniază, 
cu toate acestea, faptul că femeile se 
confruntă încă cu discriminarea pe piața 
muncii și în alte sectoare ale societății și 
că încă nu sunt pe deplin reprezentate în 
viața politică a țării, inclusiv în posturi 
guvernamentale; este preocupat de faptul 
că, deși există atât legislații cu privire la 
combaterea discriminării și la egalitatea 
de gen, cât și organisme de punere în 
aplicare, aplicarea eficientă a acestei 
legislații și consolidarea suplimentară a 
capacității administrative persistă ca 
provocări majore și îndeamnă autoritățile 
să își intensifice eforturile în acest sens; 
solicită depunerea de eforturi mai susținute 
pentru a preveni și raporta cazurile de 
violență domestică, precum și pentru a 
oferi sprijin victimelor acesteia; salută, în 
acest sens, deschiderea primului adăpost în 
sudul Serbiei;

Or. en

Amendamentul 128
Nadezhda Neynsky

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. salută amendamentele la legea 
electorală care mărește procentajul 
femeilor în organul legislativ; subliniază, 
cu toate acestea, faptul că femeile se 
confruntă încă cu discriminarea pe piața 
muncii și că încă nu sunt pe deplin 
reprezentate în viața politică a țării, 

20. salută amendamentele la legea 
electorală care mărește procentajul 
femeilor în organul legislativ; solicită 
autorităților să pună în aplicare de 
urgență politici care să reducă 
discriminarea împotriva femeilor pe piața 
muncii și care să încurajeze o mai mare 
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inclusiv în posturi guvernamentale; 
subliniază ritmul lent al implementării 
strategiilor pentru îmbunătățirea acestei 
situații și îndeamnă autoritățile să își 
intensifice eforturile în acest sens; solicită 
depunerea de eforturi mai susținute pentru 
a preveni și raporta cazurile de violență 
domestică, precum și pentru a oferi sprijin 
victimelor acesteia; salută, în acest sens, 
deschiderea primului adăpost în sudul 
Serbiei;

participare a acestora la viața politică a 
țării, inclusiv în posturi guvernamentale; 
solicită depunerea de eforturi mai susținute 
pentru a preveni și raporta cazurile de 
violență domestică, precum și pentru a 
oferi sprijin victimelor acesteia; salută, în 
acest sens, deschiderea primului adăpost în 
sudul Serbiei;

Or. en

Amendamentul 129
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază situația dificilă a 
comunității romilor, care continuă să fie 
afectată de discriminare pe piața muncii 
și să se confrunte cu dificultăți în ceea ce 
privește accesul la locuințe adecvate, 
educație și asistență medicală; salută seria 
de inițiative luate de autorități pentru 
abordarea, în special, a problemelor legate 
de condițiile sanitare, accesul la educație și
înregistrarea romilor; este preocupat, cu 
toate acestea, de evacuarea forțată a 
romilor, inclusiv a copiilor și a persoanelor 
în vârstă, fără consultare corespunzătoare 
sau preaviz, și fără a le oferi locuințe 
alternative; solicită autorităților să 
înceteze imediat aceste practici;

21. salută seria de inițiative luate de 
autorități pentru abordarea, în special, a 
problemelor legate de condițiile sanitare, 
accesul la educație și înregistrarea romilor; 
este preocupat, cu toate acestea, de 
evacuarea forțată a romilor, inclusiv a 
copiilor și a persoanelor în vârstă, fără 
consultare corespunzătoare sau preaviz, și 
fără a le oferi locuințe alternative;

Or. de

Amendamentul 130
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază situația dificilă a comunității 
romilor, care continuă să fie afectată de 
discriminare pe piața muncii și să se 
confrunte cu dificultăți în ceea ce privește 
accesul la locuințe adecvate, educație și 
asistență medicală; salută seria de inițiative 
luate de autorități pentru abordarea, în 
special, a problemelor legate de condițiile 
sanitare, accesul la educație și înregistrarea 
romilor; este preocupat, cu toate acestea, 
de evacuarea forțată a romilor, inclusiv a 
copiilor și a persoanelor în vârstă, fără 
consultare corespunzătoare sau preaviz, și 
fără a le oferi locuințe alternative; solicită 
autorităților să înceteze imediat aceste 
practici;

21. subliniază situația dificilă a comunității 
romilor, care continuă să fie afectată de 
discriminare pe piața muncii și să se 
confrunte cu dificultăți în ceea ce privește 
accesul la locuințe adecvate, educație și 
asistență medicală; subliniază că membrii 
comunității rome din Serbia care au fugit 
din Kosovo în urma războiului se află 
într-o situație deosebit de dificilă; salută 
seria de inițiative luate de autorități pentru 
abordarea, în special, a problemelor legate 
de condițiile sanitare, accesul la educație și 
înregistrarea romilor; este preocupat, cu 
toate acestea, de evacuarea forțată a 
romilor, inclusiv a copiilor și a persoanelor 
în vârstă, fără consultare corespunzătoare 
sau preaviz, și fără a le oferi locuințe 
alternative; solicită autorităților să înceteze 
imediat aceste practici;

Or. en

Amendamentul 131
Andrey Kovatchev, György Schöpflin, Elisabeth Jeggle

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază situația dificilă a comunității 
romilor, care continuă să fie afectată de 
discriminare pe piața muncii și să se 
confrunte cu dificultăți în ceea ce privește 
accesul la locuințe adecvate, educație și 
asistență medicală; salută seria de inițiative 
luate de autorități pentru abordarea, în 
special, a problemelor legate de condițiile 
sanitare, accesul la educație și înregistrarea 
romilor; este preocupat, cu toate acestea, 

21. încurajează Serbia să depună în 
continuare eforturi în domeniul protecției 
minorităților; subliniază că accesul la 
informații și la educație în limbile 
minorităților trebuie încă îmbunătățit; 
subliniază situația dificilă a comunității 
romilor, care continuă să fie afectată de 
discriminare pe piața muncii și să se 
confrunte cu dificultăți în ceea ce privește 
accesul la locuințe adecvate, educație și 
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de evacuarea forțată a romilor, inclusiv a 
copiilor și a persoanelor în vârstă, fără 
consultare corespunzătoare sau preaviz, și 
fără a le oferi locuințe alternative; solicită 
autorităților să înceteze imediat aceste 
practici;

asistență medicală; salută seria de inițiative 
luate de autorități pentru abordarea, în 
special, a problemelor legate de condițiile 
sanitare, accesul la educație și înregistrarea 
romilor; este preocupat, cu toate acestea, 
de evacuarea forțată a romilor, inclusiv a 
copiilor și a persoanelor în vârstă, fără 
consultare corespunzătoare sau preaviz, și 
fără a le oferi locuințe alternative; solicită 
autorităților să înceteze imediat aceste 
practici;

Or. en

Amendamentul 132
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază situația dificilă a comunității 
romilor, care continuă să fie afectată de 
discriminare pe piața muncii și să se 
confrunte cu dificultăți în ceea ce privește 
accesul la locuințe adecvate, educație și 
asistență medicală; salută seria de inițiative 
luate de autorități pentru abordarea, în 
special, a problemelor legate de condițiile 
sanitare, accesul la educație și înregistrarea 
romilor; este preocupat, cu toate acestea,
de evacuarea forțată a romilor, inclusiv a 
copiilor și a persoanelor în vârstă, fără 
consultare corespunzătoare sau preaviz, și 
fără a le oferi locuințe alternative; solicită 
autorităților să înceteze imediat aceste 
practici;

21. subliniază situația dificilă a comunității 
romilor, care continuă să fie afectată de 
discriminare pe piața muncii și să se 
confrunte cu dificultăți în ceea ce privește 
accesul la locuințe adecvate, educație și 
asistență medicală; salută seria de inițiative 
luate de autorități pentru abordarea, în 
special, a problemelor legate de condițiile 
sanitare, accesul la educație și înregistrarea 
romilor; solicită guvernului sârb să adopte 
o strategie națională pentru 
îmbunătățirea situației sociale și 
economice a romilor în conformitate cu 
cadrul UE pentru strategiile naționale de 
integrare a romilor, ca standard minim; 
este preocupat de ratele de școlarizare 
scăzute în rândul copiilor romi, îndeosebi 
în rândul fetelor; solicită guvernului sârb 
să asigure faptul că tuturor romilor le 
sunt emise acte de identitate, fără de care 
aceștia sunt împiedicați să se bucure de 
drepturile civile fundamentale; condamnă 
evacuarea forțată a romilor, inclusiv a 
copiilor și a persoanelor în vârstă, fără 
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consultare corespunzătoare sau preaviz, și 
fără a le oferi locuințe alternative; solicită 
autorităților să înceteze imediat aceste 
practici;

Or. en

Amendamentul 133
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază situația dificilă a comunității 
romilor, care continuă să fie afectată de 
discriminare pe piața muncii și să se 
confrunte cu dificultăți în ceea ce privește 
accesul la locuințe adecvate, educație și 
asistență medicală; salută seria de inițiative 
luate de autorități pentru abordarea, în 
special, a problemelor legate de condițiile 
sanitare, accesul la educație și înregistrarea 
romilor; este preocupat, cu toate acestea, 
de evacuarea forțată a romilor, inclusiv a 
copiilor și a persoanelor în vârstă, fără 
consultare corespunzătoare sau preaviz, și 
fără a le oferi locuințe alternative; solicită 
autorităților să înceteze imediat aceste 
practici;

21. subliniază situația dificilă a comunității 
romilor, care continuă să fie afectată de 
discriminare pe piața muncii și să se 
confrunte cu dificultăți în ceea ce privește 
accesul la locuințe adecvate, educație și 
asistență medicală; salută seria de inițiative 
luate de autorități pentru abordarea, în 
special, a problemelor legate de condițiile 
sanitare, accesul la educație și înregistrarea 
romilor; invită reprezentanții 
comunităților romilor să se implice activ 
în acest proces și să devină parte 
integrantă a acestuia; este preocupat, cu 
toate acestea, de evacuarea forțată a 
romilor, inclusiv a copiilor și a persoanelor 
în vârstă, fără consultare corespunzătoare 
sau preaviz, și fără a le oferi locuințe 
alternative; solicită autorităților să înceteze 
imediat aceste practici;

Or. it

Amendamentul 134
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța organizațiilor 
societății civile pentru îmbunătățirea 
relațiilor interetnice și monitorizarea 
activităților autorităților; solicită 
guvernului și parlamentului să instituie un 
cadru coerent care să permită consultarea 
adecvată a acestora în elaborarea politicilor 
sociale; este preocupat de amenințările 
împotriva activiștilor și militanților pentru 
drepturile omului, mai ales a acelora care 
desfășoară activități în domeniul crimelor 
de război, crimei organizate, drepturilor 
LGBT și al relațiilor cu Kosovo, și solicită 
autorităților să asigure investigarea 
acestor amenințări și aducerea în justiție 
a autorilor acestora;

22. subliniază semnificația organizațiilor 
societății civile pentru îmbunătățirea 
relațiilor interetnice și monitorizarea 
activităților autorităților; solicită 
guvernului și parlamentului să instituie un 
cadru coerent care să permită consultarea 
adecvată a acestora în elaborarea politicilor 
sociale; 

Or. de

Amendamentul 135
László Tőkés

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța organizațiilor 
societății civile pentru îmbunătățirea 
relațiilor interetnice și monitorizarea 
activităților autorităților; solicită 
guvernului și parlamentului să instituie un
cadru coerent care să permită consultarea 
adecvată a acestora în elaborarea politicilor 
sociale; este preocupat de amenințările 
împotriva activiștilor și militanților pentru 
drepturile omului, mai ales a acelora care 
desfășoară activități în domeniul crimelor 
de război, crimei organizate, drepturilor 
LGBT și al relațiilor cu Kosovo, și solicită 
autorităților să asigure investigarea acestor 
amenințări și aducerea în justiție a autorilor 
acestora;

22. subliniază importanța organizațiilor 
societății civile pentru îmbunătățirea 
relațiilor interetnice, sporirea toleranței și 
monitorizarea activităților autorităților; 
solicită guvernului și parlamentului să 
instituie și să coordoneze aplicarea unui
cadru coerent care să permită consultarea 
adecvată a acestora în elaborarea politicilor 
sociale; este preocupat de amenințările 
împotriva activiștilor, militanților pentru 
drepturile omului, jurnaliștilor și 
organizațiilor media, mai ales a acelora 
care desfășoară activități în domeniul 
crimelor de război, crimei organizate, 
corupției, drepturilor LGBT și al relațiilor 
cu Kosovo, și solicită autorităților să 
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asigure investigarea acestor amenințări și 
aducerea în justiție a autorilor acestora, 
punând capăt nivelului înalt de 
impunitate existent ;

Or. en

Amendamentul 136
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța organizațiilor 
societății civile pentru îmbunătățirea 
relațiilor interetnice și monitorizarea 
activităților autorităților; solicită 
guvernului și parlamentului să instituie un 
cadru coerent care să permită consultarea 
adecvată a acestora în elaborarea politicilor 
sociale; este preocupat de amenințările 
împotriva activiștilor și militanților pentru 
drepturile omului, mai ales a acelora care 
desfășoară activități în domeniul crimelor 
de război, crimei organizate, drepturilor 
LGBT și al relațiilor cu Kosovo, și solicită 
autorităților să asigure investigarea acestor 
amenințări și aducerea în justiție a autorilor 
acestora;

22. subliniază importanța organizațiilor 
societății civile pentru îmbunătățirea 
relațiilor interetnice și monitorizarea 
activităților autorităților; solicită 
guvernului și parlamentului să instituie un 
cadru coerent care să permită consultarea 
adecvată a acestora în elaborarea politicilor 
sociale; îndeamnă guvernul să 
investigheze pe deplin toate incidentele 
împotriva minorităților etnice; este 
preocupat de amenințările împotriva 
activiștilor și militanților pentru drepturile 
omului, mai ales a acelora care desfășoară 
activități în domeniul crimelor de război, 
crimei organizate, drepturilor LGBT și al 
relațiilor cu Kosovo, și solicită autorităților 
să asigure investigarea acestor amenințări 
și aducerea în justiție a autorilor acestora;

Or. en

Amendamentul 137
Kinga Gál

Propunere de rezoluție
Punctul 22



AM\890151RO.doc 103/128 PE480.653v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța organizațiilor 
societății civile pentru îmbunătățirea 
relațiilor interetnice și monitorizarea 
activităților autorităților; solicită 
guvernului și parlamentului să instituie un 
cadru coerent care să permită consultarea 
adecvată a acestora în elaborarea politicilor 
sociale; este preocupat de amenințările 
împotriva activiștilor și militanților pentru 
drepturile omului, mai ales a acelora care 
desfășoară activități în domeniul crimelor 
de război, crimei organizate, drepturilor 
LGBT și al relațiilor cu Kosovo, și solicită 
autorităților să asigure investigarea acestor 
amenințări și aducerea în justiție a autorilor 
acestora;

22. subliniază importanța organizațiilor 
societății civile pentru îmbunătățirea 
relațiilor interetnice și monitorizarea 
activităților autorităților; solicită 
guvernului și parlamentului să instituie un 
cadru coerent care să permită consultarea 
adecvată a acestora în elaborarea politicilor 
sociale; este preocupat de amenințările 
împotriva activiștilor și militanților pentru 
drepturile omului, mai ales a acelora care 
desfășoară activități în domeniul crimelor 
de război, crimei organizate, drepturilor 
LGBT și al relațiilor cu Kosovo, și solicită 
autorităților să asigure investigarea acestor 
amenințări și aducerea în justiție a autorilor 
acestora; în sfârșit, îndeamnă guvernul să 
investigheze pe deplin toate incidentele 
împotriva minorităților etnice;

Or. en

Amendamentul 138
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. își exprimă sprijinul față de inițiativa 
RECOM (Comisia regională pentru 
căutarea și difuzarea adevărului despre 
crimele de război și alte încălcări grave 
ale drepturilor omului în Fosta 
Iugoslavie) în vederea continuării 
progresului în cadrul procesului de 
reconciliere din Balcanii de Vest;

Or. en
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Amendamentul 139
Göran Färm

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază că Serbia a ratificat 
convențiile majore pentru drepturile 
lucrătorilor ale Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM), precum și 
Carta socială europeană revizuită; atrage 
atenția asupra faptului că drepturile 
lucrătorilor și drepturile sindicale rămân 
încă limitate în ciuda garanțiilor 
constituționale și solicită Serbiei să 
promoveze într-o mai mare măsură aceste 
drepturi; este preocupat de caracterul 
încă firav al dialogului social și de lipsa 
consultării cu regularitate a partenerilor 
sociali; solicită adoptarea de măsuri 
suplimentare pentru consolidarea 
Consiliului Economic și Social în vederea 
asigurării faptului că acesta își poate 
asuma un rol activ în consolidarea 
dialogului social și că poate juca, de 
asemenea, un rol consultativ mai activ în 
procesul de elaborare a legislației;

Or. en

Amendamentul 140
Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. salută inițiativa autorităților municipale 
din Belgrad de a demara o campanie în 
favoarea Belgradului drept capitală 
europeană a culturii 2020 și încurajează 
proiectele conexe care aduc Belgradul și 
Serbia mai aproape de spațiul cultural al 

24. constatând că cultura sârbă face parte 
integrantă din patrimoniul cultural 
european, salută inițiativa autorităților 
municipale din Belgrad de a demara o 
campanie în favoarea Belgradului drept 
capitală europeană a culturii 2020 și 
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UE; solicită statelor membre și Comisiei să 
sprijine candidatura Belgradului;

încurajează proiectele conexe care aduc 
Belgradul și Serbia mai aproape de spațiul 
cultural al UE și care promovează dialogul 
intercultural în Europa; solicită statelor 
membre și Comisiei să sprijine candidatura 
Belgradului;

Or. en

Amendamentul 141
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. salută inițiativa autorităților municipale 
din Belgrad de a demara o campanie în 
favoarea Belgradului drept capitală 
europeană a culturii 2020 și încurajează 
proiectele conexe care aduc Belgradul și 
Serbia mai aproape de spațiul cultural al 
UE; solicită statelor membre și Comisiei să 
sprijine candidatura Belgradului;

24. salută inițiativa autorităților municipale 
din Belgrad de a demara o campanie în 
favoarea Belgradului drept capitală 
europeană a culturii 2020 și încurajează 
proiectele conexe care aduc Belgradul și 
Serbia mai aproape de spațiul cultural al 
UE, în special cu privire la conviețuirea 
interetnică, înțelegerea multiculturală și 
dialogul interreligios; solicită statelor 
membre și Comisiei să sprijine candidatura 
Belgradului;

Or. en

Amendamentul 142
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. salută inițiativa autorităților municipale 
din Belgrad de a demara o campanie în 
favoarea Belgradului drept capitală 
europeană a culturii 2020 și încurajează 

24. salută inițiativa autorităților municipale 
din Belgrad de a demara o campanie în 
favoarea Belgradului drept capitală 
europeană a culturii 2020 și încurajează 
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proiectele conexe care aduc Belgradul și 
Serbia mai aproape de spațiul cultural al 
UE; solicită statelor membre și Comisiei să 
sprijine candidatura Belgradului;

proiectele conexe care aduc Belgradul și 
Serbia mai aproape de spațiul cultural al 
UE; solicită statelor membre și Comisiei să 
sprijine candidatura Belgradului; solicită în 
acest sens parlamentului sârb să adopte și 
să aplice legile speciale necesare pentru 
reglementarea activității culturale și să 
adopte o strategie de dezvoltare culturală 
pentru o mai bună aplicare a legislației 
privind cultura;

Or. en

Amendamentul 143
Doris Pack

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. salută inițiativa autorităților municipale 
din Belgrad de a demara o campanie în 
favoarea Belgradului drept capitală 
europeană a culturii 2020 și încurajează 
proiectele conexe care aduc Belgradul și 
Serbia mai aproape de spațiul cultural al 
UE; solicită statelor membre și Comisiei 
să sprijine candidatura Belgradului;

24. salută inițiativa autorităților municipale 
din Belgrad de a demara o campanie în 
favoarea Belgradului drept capitală 
europeană a culturii 2020 și încurajează 
proiectele conexe care aduc Belgradul și 
Serbia mai aproape de spațiul cultural al 
UE;

Or. en

Amendamentul 144
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. reiterează importanța cooperării 
regionale incluzive pentru toate țările din 
regiune și salută participarea activă a 

25. reiterează importanța cooperării 
regionale incluzive pentru toate țările din 
regiune și salută participarea activă a 
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Serbiei în inițiativele regionale; salută 
vizita oficială a președintelui Tadić în 
Bosnia și Herțegovina și sprijinul acestuia 
pentru integritatea teritorială și 
suveranitatea țării; îndeamnă, în plus, 
autoritățile sârbe să sprijine reformele din 
Bosnia și Herțegovina care au drept scop 
consolidarea și simplificarea instituțiilor 
țării în vederea reformelor legate de UE;
solicită ambelor guverne să organizeze o 
sesiune comună specială pentru a ajunge la 
o mai bună coordonare în ceea ce privește 
reformele legate de UE; salută inițiativele 
lansate de președinții Josipović și Tadić și 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
ameliorarea relațiilor politice dintre Croația 
și Serbia; salută participarea activă a 
Serbiei în evoluția procesului de la 
Sarajevo și în semnarea, la data de 7 
noiembrie, de către Serbia, Bosnia și 
Herțegovina, Croația și Muntenegru, a 
unei declarații ministeriale privind 
încheierea strămutărilor și găsirea de 
soluții durabile pentru refugiați și 
persoane strămutate;

Serbiei în inițiativele regionale; salută 
vizita oficială a președintelui Tadić în 
Bosnia și Herțegovina și sprijinul acestuia 
pentru integritatea teritorială și 
suveranitatea țării; solicită guvernului sârb 
să asigure că relațiile sale directe cu 
autoritățile Republicii Srpska sunt în 
conformitate cu acest sprijin declarat și 
nu subminează integritatea, 
suveranitatea, competențele și 
funcționarea eficientă a instituțiilor 
statului Bosnia și Herțegovina; îndeamnă,
în plus, autoritățile sârbe să sprijine 
reformele din Bosnia și Herțegovina care 
au drept scop consolidarea și simplificarea 
instituțiilor țării în vederea reformelor 
legate de UE; solicită ambelor guverne să 
organizeze o sesiune comună specială 
pentru a ajunge la o mai bună coordonare 
în ceea ce privește reformele legate de UE; 
solicită autorității de urmărire penală a 
crimelor de război din Serbia să 
reexamineze mandatele de arestare pe 
numele cetățenilor bosniaci, precum Ejup 
Ganic și Jovan Divjak, pentru 
presupusele crime de război săvârșite de 
aceștia, care sunt nefondate potrivit TPII 
și Interpolului și, de asemenea, pun în 
pericol reconcilierea regională; salută 
inițiativele lansate de președinții Josipović 
și Tadić și progresele înregistrate în ceea ce 
privește ameliorarea relațiilor politice 
dintre Croația și Serbia și speră ca 
procesele privind genocidul lansat de cele 
două state unul împotriva celuilalt nu vor 
împiedica înregistrarea unor progrese 
suplimentare în această privință;

Or. en

Amendamentul 145
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 25
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. reiterează importanța cooperării 
regionale incluzive pentru toate țările din 
regiune și salută participarea activă a 
Serbiei în inițiativele regionale; salută 
vizita oficială a președintelui Tadić în 
Bosnia și Herțegovina și sprijinul acestuia 
pentru integritatea teritorială și 
suveranitatea țării; îndeamnă, în plus, 
autoritățile sârbe să sprijine reformele din 
Bosnia și Herțegovina care au drept scop 
consolidarea și simplificarea instituțiilor 
țării în vederea reformelor legate de UE;
solicită ambelor guverne să organizeze o 
sesiune comună specială pentru a ajunge la 
o mai bună coordonare în ceea ce privește 
reformele legate de UE; salută inițiativele 
lansate de președinții Josipović și Tadić și 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
ameliorarea relațiilor politice dintre Croația 
și Serbia; salută participarea activă a 
Serbiei în evoluția procesului de la 
Sarajevo și în semnarea, la data de 7 
noiembrie, de către Serbia, Bosnia și 
Herțegovina, Croația și Muntenegru, a unei 
declarații ministeriale privind încheierea 
strămutărilor și găsirea de soluții durabile 
pentru refugiați și persoane strămutate;

25. reiterează importanța cooperării 
regionale incluzive pentru toate țările din 
regiune și salută participarea activă a 
Serbiei în inițiativele regionale și 
reuniunile bilaterale care promovează 
relațiile de bună vecinătate; salută vizita 
oficială a președintelui Tadić în Bosnia și 
Herțegovina și sprijinul acestuia pentru 
integritatea teritorială și suveranitatea țării; 
îndeamnă, în plus, autoritățile sârbe să 
sprijine reformele din Bosnia și 
Herțegovina care au drept scop 
consolidarea și simplificarea instituțiilor 
țării în vederea reformelor legate de UE;
solicită ambelor guverne să organizeze o 
sesiune comună specială pentru a ajunge la 
o mai bună coordonare în ceea ce privește 
reformele legate de UE; salută inițiativele 
lansate de președinții Josipović și Tadić și 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
ameliorarea relațiilor politice dintre Croația 
și Serbia; salută participarea activă a 
Serbiei în evoluția procesului de la 
Sarajevo și în semnarea, la data de 7 
noiembrie, de către Serbia, Bosnia și 
Herțegovina, Croația și Muntenegru, a unei 
declarații ministeriale privind încheierea 
strămutărilor și găsirea de soluții durabile 
pentru refugiați și persoane strămutate; 
așteaptă cu interes Conferința donatorilor 
regionali, care urmează să aibă loc în 
prima jumătate a anului 2012, și speră că 
persoanelor strămutate în interiorul țării 
(PSI) li se va oferi un sprijin substanțial, 
asigurându-se proporționalitate Serbiei, 
care găzduiește un număr dintre cele mai 
mari de persoane strămutate din Europa;

Or. en

Amendamentul 146
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu
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Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. reiterează importanța cooperării 
regionale incluzive pentru toate țările din 
regiune și salută participarea activă a
Serbiei în inițiativele regionale; salută 
vizita oficială a președintelui Tadić în 
Bosnia și Herțegovina și sprijinul acestuia 
pentru integritatea teritorială și 
suveranitatea țării; îndeamnă, în plus, 
autoritățile sârbe să sprijine reformele din 
Bosnia și Herțegovina care au drept scop 
consolidarea și simplificarea instituțiilor 
țării în vederea reformelor legate de UE;
solicită ambelor guverne să organizeze o 
sesiune comună specială pentru a ajunge la 
o mai bună coordonare în ceea ce privește 
reformele legate de UE; salută inițiativele 
lansate de președinții Josipović și Tadić și 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
ameliorarea relațiilor politice dintre Croația 
și Serbia; salută participarea activă a 
Serbiei în evoluția procesului de la 
Sarajevo și în semnarea, la data de 7 
noiembrie, de către Serbia, Bosnia și 
Herțegovina, Croația și Muntenegru, a unei 
declarații ministeriale privind încheierea 
strămutărilor și găsirea de soluții durabile 
pentru refugiați și persoane strămutate;

25. reiterează importanța cooperării 
regionale incluzive în Balcanii de Vest și 
salută participarea activă a Serbiei în 
inițiativele regionale, precum și rolul din 
ce în ce mai activ al acesteia în 
promovarea reconcilierii în regiune; 
salută vizita oficială a președintelui Tadić 
în Bosnia și Herțegovina și sprijinul 
acestuia pentru integritatea teritorială și 
suveranitatea țării; îndeamnă, în plus, 
autoritățile sârbe să sprijine reformele din 
Bosnia și Herțegovina care au drept scop 
consolidarea și simplificarea instituțiilor 
țării în vederea reformelor legate de UE;
solicită ambelor guverne să organizeze o 
sesiune comună specială pentru a ajunge la 
o mai bună coordonare în ceea ce privește 
reformele legate de UE; salută inițiativele 
lansate de președinții Josipović și Tadić și 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
ameliorarea relațiilor politice dintre Croația 
și Serbia; salută participarea activă a 
Serbiei în evoluția procesului de la 
Sarajevo și în semnarea, la data de 7 
noiembrie, de către Serbia, Bosnia și 
Herțegovina, Croația și Muntenegru, a unei 
declarații ministeriale privind încheierea 
strămutărilor și găsirea de soluții durabile 
pentru refugiați și persoane strămutate;

Or. en

Amendamentul 147
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. reiterează importanța cooperării 25. reiterează importanța cooperării 
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regionale incluzive pentru toate țările din 
regiune și salută participarea activă a 
Serbiei în inițiativele regionale; salută 
vizita oficială a președintelui Tadić în 
Bosnia și Herțegovina și sprijinul acestuia 
pentru integritatea teritorială și 
suveranitatea țării; îndeamnă, în plus, 
autoritățile sârbe să sprijine reformele din 
Bosnia și Herțegovina care au drept scop 
consolidarea și simplificarea instituțiilor 
țării în vederea reformelor legate de UE;
solicită ambelor guverne să organizeze o 
sesiune comună specială pentru a ajunge 
la o mai bună coordonare în ceea ce 
privește reformele legate de UE; salută 
inițiativele lansate de președinții Josipović 
și Tadić și progresele înregistrate în ceea ce 
privește ameliorarea relațiilor politice 
dintre Croația și Serbia; salută participarea 
activă a Serbiei în evoluția procesului de la 
Sarajevo și în semnarea, la data de 7 
noiembrie, de către Serbia, Bosnia și 
Herțegovina, Croația și Muntenegru, a unei 
declarații ministeriale privind încheierea 
strămutărilor și găsirea de soluții durabile 
pentru refugiați și persoane strămutate;

regionale incluzive pentru toate țările din 
regiune și salută participarea activă a 
Serbiei în inițiativele regionale; salută 
vizita oficială a președintelui Tadić în 
Bosnia și Herțegovina și sprijinul acestuia 
pentru integritatea teritorială și 
suveranitatea țării; îndeamnă, în plus, 
autoritățile sârbe să sprijine reformele din 
Bosnia și Herțegovina care au drept scop 
consolidarea și simplificarea instituțiilor 
țării în vederea reformelor legate de UE;
solicită ambelor țări să își consolideze 
cooperarea pentru a ajunge la o mai bună 
coordonare în ceea ce privește reformele 
legate de UE; salută inițiativele lansate de 
președinții Josipović și Tadić și progresele 
înregistrate în ceea ce privește ameliorarea 
relațiilor politice dintre Croația și Serbia; 
salută participarea activă a Serbiei în 
evoluția procesului de la Sarajevo și în 
semnarea, la data de 7 noiembrie, de către 
Serbia, Bosnia și Herțegovina, Croația și 
Muntenegru, a unei declarații ministeriale 
privind încheierea strămutărilor și găsirea 
de soluții durabile pentru refugiați și 
persoane strămutate;

Or. en

Amendamentul 148
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. reiterează importanța cooperării 
regionale incluzive pentru toate țările din 
regiune și salută participarea activă a 
Serbiei în inițiativele regionale; salută 
vizita oficială a președintelui Tadić în 
Bosnia și Herțegovina și sprijinul acestuia 
pentru integritatea teritorială și 
suveranitatea țării; îndeamnă, în plus, 
autoritățile sârbe să sprijine reformele din 

25. reiterează importanța cooperării 
regionale incluzive pentru toate țările din 
regiune și salută participarea activă a 
Serbiei în inițiativele regionale; salută 
vizita oficială a președintelui Tadić în 
Bosnia și Herțegovina și sprijinul acestuia 
pentru integritatea teritorială și 
suveranitatea țării; îndeamnă, în plus, 
autoritățile sârbe să adopte o atitudine 



AM\890151RO.doc 111/128 PE480.653v01-00

RO

Bosnia și Herțegovina care au drept scop 
consolidarea și simplificarea instituțiilor 
țării în vederea reformelor legate de UE; 
solicită ambelor guverne să organizeze o 
sesiune comună specială pentru a ajunge la 
o mai bună coordonare în ceea ce privește 
reformele legate de UE; salută inițiativele 
lansate de președinții Josipović și Tadić și 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
ameliorarea relațiilor politice dintre Croația 
și Serbia; salută participarea activă a 
Serbiei în evoluția procesului de la 
Sarajevo și în semnarea, la data de 7 
noiembrie, de către Serbia, Bosnia și 
Herțegovina, Croația și Muntenegru, a unei 
declarații ministeriale privind încheierea 
strămutărilor și găsirea de soluții durabile 
pentru refugiați și persoane strămutate;

constructivă cu privire la reformele din 
Bosnia și Herțegovina; solicită ambelor 
guverne să organizeze o sesiune comună 
specială pentru a ajunge la o mai bună 
coordonare în ceea ce privește reformele 
legate de UE; salută inițiativele lansate de 
președinții Josipović și Tadić și progresele 
înregistrate în ceea ce privește ameliorarea 
relațiilor politice dintre Croația și Serbia; 
salută participarea activă a Serbiei în 
evoluția procesului de la Sarajevo și în 
semnarea, la data de 7 noiembrie, de către 
Serbia, Bosnia și Herțegovina, Croația și 
Muntenegru, a unei declarații ministeriale 
privind încheierea strămutărilor și găsirea 
de soluții durabile pentru refugiați și 
persoane strămutate;

Or. en

Amendamentul 149
Ivo Vajgl

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. reiterează importanța cooperării 
regionale incluzive pentru toate țările din 
regiune și salută participarea activă a 
Serbiei în inițiativele regionale; salută 
vizita oficială a președintelui Tadić în 
Bosnia și Herțegovina și sprijinul acestuia 
pentru integritatea teritorială și 
suveranitatea țării; îndeamnă, în plus, 
autoritățile sârbe să sprijine reformele din 
Bosnia și Herțegovina care au drept scop 
consolidarea și simplificarea instituțiilor 
țării în vederea reformelor legate de UE;
solicită ambelor guverne să organizeze o 
sesiune comună specială pentru a ajunge la 
o mai bună coordonare în ceea ce privește 
reformele legate de UE; salută inițiativele 
lansate de președinții Josipović și Tadić și 

25. reiterează importanța cooperării 
regionale incluzive pentru toate țările din 
regiune și salută participarea activă a 
Serbiei în inițiativele regionale; salută 
vizita oficială a președintelui Tadić în 
Bosnia și Herțegovina și sprijinul acestuia 
pentru integritatea teritorială și 
suveranitatea țării; îndeamnă, în plus, 
autoritățile sârbe să sprijine reformele din 
Bosnia și Herțegovina care au drept scop 
consolidarea și simplificarea instituțiilor 
țării în vederea reformelor legate de UE;
solicită ambelor guverne să organizeze o 
sesiune comună specială pentru a ajunge la 
o mai bună coordonare în ceea ce privește 
reformele legate de UE; salută inițiativele 
lansate de președinții Josipović și Tadić și 
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progresele înregistrate în ceea ce privește 
ameliorarea relațiilor politice dintre Croația 
și Serbia; salută participarea activă a 
Serbiei în evoluția procesului de la 
Sarajevo și în semnarea, la data de 7 
noiembrie, de către Serbia, Bosnia și 
Herțegovina, Croația și Muntenegru, a unei 
declarații ministeriale privind încheierea 
strămutărilor și găsirea de soluții durabile 
pentru refugiați și persoane strămutate;

progresele înregistrate în ceea ce privește 
ameliorarea relațiilor politice dintre Croația 
și Serbia; reiterează că astfel de relații 
bilaterale pozitive constituie o bază bună 
pentru soluționarea problemelor 
frontaliere restante; reamintește că, dintre 
toate țările din regiune, Serbia este țara 
cu cele mai multe persoane strămutate; 
salută participarea sa activă în evoluția 
procesului de la Sarajevo și în semnarea, la 
data de 7 noiembrie, de către Serbia, 
Bosnia și Herțegovina, Croația și 
Muntenegru, a unei declarații ministeriale 
privind încheierea strămutărilor și găsirea 
de soluții durabile pentru refugiați și 
persoane strămutate; încurajează 
autoritățile sârbe să coopereze 
îndeaproape cu țările fostei Iugoslavii și
cu alte state învecinate în vederea 
soluționării tuturor problemelor existente 
legate de succesiunea în drept;

Or. en

Amendamentul 150
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. reiterează importanța cooperării 
regionale incluzive pentru toate țările din 
regiune și salută participarea activă a 
Serbiei în inițiativele regionale; salută 
vizita oficială a președintelui Tadić în 
Bosnia și Herțegovina și sprijinul acestuia 
pentru integritatea teritorială și 
suveranitatea țării; îndeamnă, în plus, 
autoritățile sârbe să sprijine reformele din 
Bosnia și Herțegovina care au drept scop 
consolidarea și simplificarea instituțiilor 
țării în vederea reformelor legate de UE;
solicită ambelor guverne să organizeze o 
sesiune comună specială pentru a ajunge la 

25. reiterează importanța cooperării 
regionale incluzive pentru toate țările din 
regiune și salută participarea activă a 
Serbiei în inițiativele regionale; salută 
vizita oficială a președintelui Tadić în 
Bosnia și Herțegovina și sprijinul acestuia 
pentru integritatea teritorială și 
suveranitatea țării; îndeamnă, în plus, 
autoritățile sârbe să sprijine reformele din 
Bosnia și Herțegovina care au drept scop 
consolidarea și simplificarea instituțiilor 
țării în vederea reformelor legate de UE;
solicită ambelor guverne să organizeze o 
sesiune comună specială pentru a ajunge la 
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o mai bună coordonare în ceea ce privește 
reformele legate de UE; salută inițiativele 
lansate de președinții Josipović și Tadić și 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
ameliorarea relațiilor politice dintre Croația 
și Serbia; salută participarea activă a 
Serbiei în evoluția procesului de la 
Sarajevo și în semnarea, la data de 7 
noiembrie, de către Serbia, Bosnia și 
Herțegovina, Croația și Muntenegru, a unei 
declarații ministeriale privind încheierea 
strămutărilor și găsirea de soluții durabile 
pentru refugiați și persoane strămutate;

o mai bună coordonare în ceea ce privește 
reformele legate de UE; salută inițiativele 
lansate de președinții Josipović și Tadić și 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
ameliorarea relațiilor politice dintre Croația 
și Serbia; salută participarea activă a 
Serbiei în evoluția procesului de la 
Sarajevo și în semnarea, la data de 7 
noiembrie, de către Serbia, Bosnia și 
Herțegovina, Croația și Muntenegru, a unei 
declarații ministeriale privind încheierea 
strămutărilor și găsirea de soluții durabile 
pentru refugiați și persoane strămutate;
încurajează cooperarea transfrontalieră 
cu statele membre ale UE învecinate, 
Bulgaria și Ungaria, inclusiv în cadrul 
Strategiei UE pentru regiunea Dunării;

Or. en

Amendamentul 151
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. salută implicarea activă a Serbiei în 
avansarea procesului de la Sarajevo și 
semnarea, la 7 noiembrie 2011, de către 
Serbia, împreună cu Bosnia și 
Herțegovina, Croația și Muntenegru, a 
unei declarații ministeriale privind 
combaterea strămutării și identificarea 
unor soluții durabile pentru refugiați și 
persoanele strămutate și așteaptă cu 
interes Programul regional comun 
multianual privind necesitățile restante, 
care va fi prezentat în cadrul Conferinței 
donatorilor, programate pentru începutul 
anului 2012;

Or. en
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Amendamentul 152
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. salută ameliorarea relațiilor dintre 
Muntenegru și Serbia; solicită o 
coordonare mai strânsă pentru guvernele în 
cauză în ceea ce privește reformele legate 
de UE și, în special, în ceea ce privește 
abordarea provocărilor comune referitoare 
la statul de drept și, mai ales, lupta 
împotriva crimei organizate;

26. salută ameliorarea relațiilor dintre 
Muntenegru și Serbia; solicită o 
coordonare mai strânsă pentru guvernele în 
cauză în ceea ce privește reformele legate 
de UE și, în special, în ceea ce privește 
abordarea provocărilor comune referitoare 
la statul de drept și, mai ales, lupta 
împotriva crimei organizate; încurajează 
ambele guverne să își intensifice 
eforturile pentru identificarea unei soluții 
pentru problemele transfrontaliere 
restante;

Or. en

Amendamentul 153
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. salută acordul încheiat între Serbia 
și Macedonia cu privire la libera 
circulație a cetățenilor, alături de 
acordurile deja semnate de Serbia cu 
Muntenegru și Bosnia și Herțegovina și 
speră ca aceste acorduri, care 
îmbunătățesc relațiile bilaterale și sporesc 
oportunitățile pentru cetățenii vizați, să 
poată fi extinse la toate țările din regiune;

Or. en
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Amendamentul 154
György Schöpflin, Kinga Gál

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. subliniază importanța activităților 
Comisiei pentru reconciliere istorică și 
reiterează faptul că un dialog permanent 
ar putea conduce la îmbunătățirea 
relațiilor; regretă, cu toate acestea, că cea 
mai mare parte a arhivelor istorice, 
îndeosebi cele ale fostei poliții secrete, 
UDBA, rămân închise; îndeamnă, în 
continuare, la efectuarea unei anchete 
complete și temeinice cu privire la 
masacrele din perioada 1944-1945;

Or. en

Amendamentul 155
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. solicită autorităților să promoveze 
exemplul regiunii relativ prospere 
Voivodina pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate ale Serbiei; solicită autorităților 
să înceapă rapid adoptarea legii referitoare 
la finanțarea provinciei la doi ani după 
adoptarea Statutului din Voivodina;

27. solicită autorităților să promoveze 
exemplul regiunii Voivodina pentru alte 
regiuni ale Serbiei; solicită autorităților să 
înceapă rapid adoptarea legii referitoare la 
finanțarea provinciei la doi ani după 
adoptarea Statutului din Voivodina;

Or. en

Amendamentul 156
Kinga Gál
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Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. solicită autorităților să promoveze 
exemplul regiunii relativ prospere 
Voivodina pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate ale Serbiei; solicită autorităților 
să înceapă rapid adoptarea legii referitoare 
la finanțarea provinciei la doi ani după 
adoptarea Statutului din Voivodina;

27. solicită autorităților să promoveze 
Provincia Autonomă Voivodina și să 
înceapă rapid adoptarea legii referitoare la 
finanțarea provinciei la doi ani după 
adoptarea Statutului din Voivodina;

Or. en

Amendamentul 157
László Tőkés

Propunere de rezoluție
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. recomandă ca fondurile europene să 
devină direct accesibile consiliilor 
minorităților naționale și organizațiilor 
societății civile din Serbia, în contextul 
sprijinului UE acordat procesului de 
reformă a țării;

Or. en

Amendamentul 158
Andrey Kovatchev, Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. încurajează autoritățile să inițieze 
măsuri suplimentare și să deschidă 
regiunile frontaliere pentru statele vecine 
cu scopul de a combate izolarea 
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economică și de a facilita legăturile 
comerciale și economice; subliniază 
importanța deschiderii unui terminal 
pentru camioanele de marfă și bunurile 
comerciale la punctul de trecere a 
frontierei Ribarci-Oltomantsi pentru 
îmbunătățirea dezvoltării economice 
locale;

Or. en

 Amendamentul 159
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție  Amendamentul

28. subliniază importanța capitală a 
educației de înaltă calitate pentru o mai 
bună dezvoltare socială și economică a 
Serbiei și pentru reducerea șomajului 
ridicat înregistrat în țară, în special în 
rândul tinerilor; solicită autorităților să se 
angajeze în mod activ în promovarea 
valorii educației în rândul tinerilor, și să 
investească mai mult în învățământul 
superior;

28. subliniază importanța capitală a 
educației de înaltă calitate pentru o mai 
bună dezvoltare socială și economică a 
Serbiei și pentru reducerea șomajului 
ridicat înregistrat în țară, în special în 
rândul tinerilor; solicită autorităților să se 
angajeze în mod activ în promovarea 
valorii educației în rândul tinerilor, și să 
investească mai mult în învățământul 
superior; subliniază necesitatea unui plan 
de investiții publice similar pentru 
recrutarea personalului științific, în 
vederea reducerii șomajului în rândul 
tinerilor cercetători și a sporirii eficienței 
sectorului public;

Or. el

Amendamentul 160
László Tőkés

Propunere de rezoluție
Punctul 29
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită întreprinderea mai multor 
eforturi pentru a permite învățarea în 
limbile minoritare și, în special, pentru a 
oferi toate manualele de curs necesare; 
salută, în acest sens, deschiderea facultății 
bilingve din cadrul universității din 
Bujanovac, care primește atât studenți de 
origine sârbă, cât și studenți de origine 
albaneză;

29. solicită întreprinderea mai multor 
eforturi pentru a asigura învățarea în 
limbile minoritare, la nivel federal și 
provincial, necesară pentru păstrarea 
identității etnice și culturale, un drept deja 
garantat prin mijloace constituționale, 
precum și prin legea federală privind 
protejarea drepturilor și libertăților 
minorităților naționale din 2002 și în 
conformitate cu orientările prevăzute în 
Convenția-cadru pentru protecția 
minorităților naționale și, în special, 
pentru a oferi toate manualele de curs 
necesare; salută, în acest sens, deschiderea 
facultății bilingve din cadrul universității 
din Bujanovac, care primește atât studenți 
de origine sârbă, cât și studenți de origine 
albaneză;

Or. en

Amendamentul 161
Kinga Gál

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită întreprinderea mai multor 
eforturi pentru a permite învățarea în 
limbile minoritare și, în special, pentru a 
oferi toate manualele de curs necesare; 
salută, în acest sens, deschiderea facultății 
bilingve din cadrul universității din 
Bujanovac, care primește atât studenți de 
origine sârbă, cât și studenți de origine 
albaneză;

29. solicită întreprinderea mai multor 
eforturi pentru a permite un învățământ de 
calitate în limbile minoritare și, în special, 
pentru a oferi toate manualele necesare în 
limbile materne ale minorităților; 
încurajează formarea reciprocă atât a 
minorităților, cât și a majorității, astfel 
încât fiecare dintre acestea să învețe 
limba celeilalte pentru o mai bună 
înțelegere; salută, în acest sens, 
deschiderea facultății bilingve din cadrul 
universității din Bujanovac, care primește 
atât studenți de origine sârbă, cât și
studenți de origine albaneză;



AM\890151RO.doc 119/128 PE480.653v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 162
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită întreprinderea mai multor 
eforturi pentru a permite învățarea în 
limbile minoritare și, în special, pentru a 
oferi toate manualele de curs necesare; 
salută, în acest sens, deschiderea facultății 
bilingve din cadrul universității din 
Bujanovac, care primește atât studenți de 
origine sârbă, cât și studenți de origine 
albaneză;

29. solicită întreprinderea mai multor 
eforturi pentru a permite învățarea în 
limbile minoritare și, în special, pentru a 
oferi toate manualele de curs necesare în 
limba maternă a minorităților; salută, în 
acest sens, deschiderea facultății bilingve 
din cadrul universității din Bujanovac, care 
primește atât studenți de origine sârbă, cât 
și studenți de origine albaneză;

Or. en

Amendamentul 163
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită întreprinderea mai multor 
eforturi pentru a permite învățarea în 
limbile minoritare și, în special, pentru a 
oferi toate manualele de curs necesare; 
salută, în acest sens, deschiderea facultății 
bilingve din cadrul universității din 
Bujanovac, care primește atât studenți de 
origine sârbă, cât și studenți de origine 
albaneză;

29. solicită întreprinderea mai multor 
eforturi pentru a permite învățarea în 
limbile minoritare și, în special, pentru a 
oferi toate manualele de curs necesare; 
salută, în acest sens, deschiderea facultății 
bilingve din cadrul universității din 
Bujanovac, care primește atât studenți de 
origine sârbă, cât și studenți de origine 
albaneză; solicită guvernului sârb să 
soluționeze problema acreditării 
Universității Internaționale Novi Pazar 
din Sandžak și subliniază importanța 
garantării independenței și imparțialității 
Comisiei de acreditare și de asigurare a 
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calității;

Or. en

Amendamentul 164
Andrey Kovatchev, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită întreprinderea mai multor 
eforturi pentru a permite învățarea în 
limbile minoritare și, în special, pentru a 
oferi toate manualele de curs necesare; 
salută, în acest sens, deschiderea facultății 
bilingve din cadrul universității din 
Bujanovac, care primește atât studenți de 
origine sârbă, cât și studenți de origine 
albaneză;

29. solicită întreprinderea mai multor 
eforturi pentru a permite învățarea în 
limbile minoritare și, în special, pentru a 
oferi toate manualele de curs necesare; 
salută, în acest sens, deschiderea facultății 
bilingve din cadrul universității din 
Bujanovac, care primește atât studenți de 
origine sârbă, cât și studenți de origine 
albaneză; încurajează Serbia să reproducă 
acest model de politică și în cazul altor 
minorități al căror acces la educație și la 
materiale didactice în limbile lor materne 
este încă limitat;

Or. en

Amendamentul 165
Kristian Vigenin, Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită întreprinderea mai multor 
eforturi pentru a permite învățarea în 
limbile minoritare și, în special, pentru a 
oferi toate manualele de curs necesare; 
salută, în acest sens, deschiderea facultății 
bilingve din cadrul universității din 
Bujanovac, care primește atât studenți de 
origine sârbă, cât și studenți de origine 

29. solicită întreprinderea mai multor 
eforturi pentru a permite învățarea în 
limbile minoritare și, în special, pentru a 
oferi toate manualele de curs necesare; 
salută, în acest sens, deschiderea facultății 
bilingve din cadrul universității din 
Bujanovac, care primește atât studenți de 
origine sârbă, cât și studenți de origine 
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albaneză; albaneză; subliniază importanța centrelor 
culturale bulgare din Bosilegrad și 
Dimitrovgrad, ale căror activități 
contribuie la păstrarea tradițiilor 
culturale ale minorității bulgare;

Or. en

Amendamentul 166
Nadezhda Neynsky

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită întreprinderea mai multor 
eforturi pentru a permite învățarea în 
limbile minoritare și, în special, pentru a 
oferi toate manualele de curs necesare; 
salută, în acest sens, deschiderea facultății 
bilingve din cadrul universității din 
Bujanovac, care primește atât studenți de 
origine sârbă, cât și studenți de origine 
albaneză;

29. solicită întreprinderea mai multor 
eforturi pentru a permite învățarea în 
limbile minoritare și, în special, pentru a 
oferi toate manualele de curs necesare; 
salută, în acest sens, deschiderea facultății 
bilingve din cadrul universității din 
Bujanovac, care primește atât studenți de 
origine sârbă, cât și studenți de origine 
albaneză; subliniază importanța școlilor în 
care elevilor bulgari li se predă limba 
bulgară;

Or. en

 Amendamentul 167
Nikolaos Chountis

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție  Amendamentul

30. salută activitățile guvernului care au
condus la îmbunătățirea situației 
financiare și macroeconomice a Serbiei; 
salută acordul de precauție semnat cu 
FMI privind un împrumut stand-by ca un 
mijloc de a consolida încrederea 

30. subliniază faptul că criza economică și 
financiară globală a avut un efect negativ 
asupra societății, în special în rândul 
grupurilor celor mai vulnerabile, și solicită 
autorităților să depună toate eforturile 
pentru a minimiza efectul advers al 
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investitorilor în ceea ce privește 
stabilitatea economică a țării; subliniază, 
cu toate acestea, faptul că criza economică 
și financiară globală a avut un efect negativ 
asupra societății, în special în rândul 
grupurilor celor mai vulnerabile, și solicită 
autorităților să depună toate eforturile 
pentru a minimiza efectul advers al 
acesteia asupra acestor grupuri;

acesteia asupra acestor grupuri; invită 
guvernul să dezvolte politicile sociale și 
economice necesare pentru combaterea 
șomajului, protecția șomerilor și 
asigurarea unui trai decent pentru 
lucrătorii din țară;

Or. el

Amendamentul 168
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. salută activitățile guvernului care au 
condus la îmbunătățirea situației 
financiare și macroeconomice a Serbiei; 
salută acordul de precauție semnat cu 
FMI privind un împrumut stand-by ca un 
mijloc de a consolida încrederea 
investitorilor în ceea ce privește 
stabilitatea economică a țării; subliniază, 
cu toate acestea, faptul că criza economică 
și financiară globală a avut un efect negativ 
asupra societății, în special în rândul 
grupurilor celor mai vulnerabile, și solicită 
autorităților să depună toate eforturile 
pentru a minimiza efectul advers al 
acesteia asupra acestor grupuri;

30. ia notă de activitățile guvernului în 
vederea îmbunătățirii situației financiare și 
macroeconomice a Serbiei; subliniază cu 
toate acestea, faptul că criza economică și 
financiară globală a avut un efect negativ 
asupra societății și, în special, în rândul 
grupurilor celor mai vulnerabile; solicită, 
prin urmare, autorităților să depună toate 
eforturile pentru a minimiza efectele 
adverse – sărăcia, șomajul, excluziunea 
socială – dar și pentru a aborda și 
combate cauzele care stau la baza 
acestora;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 30
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. salută activitățile guvernului care au 
condus la îmbunătățirea situației financiare 
și macroeconomice a Serbiei; salută 
acordul de precauție semnat cu FMI 
privind un împrumut stand-by ca un mijloc 
de a consolida încrederea investitorilor în 
ceea ce privește stabilitatea economică a 
țării; subliniază, cu toate acestea, faptul că 
criza economică și financiară globală a 
avut un efect negativ asupra societății, în 
special în rândul grupurilor celor mai 
vulnerabile, și solicită autorităților să 
depună toate eforturile pentru a minimiza 
efectul advers al acesteia asupra acestor 
grupuri;

30. salută măsurile importante adoptate în 
vederea stabilirii unei economii de piață 
funcționale și activitățile guvernului care 
au condus la îmbunătățirea situației 
financiare și macroeconomice a Serbiei; 
salută acordul de precauție semnat cu FMI 
privind un împrumut stand-by ca un mijloc 
de a consolida încrederea investitorilor în 
ceea ce privește stabilitatea economică a 
țării; subliniază, cu toate acestea, faptul că 
Serbia trebuie să adopte reforme 
structurale pentru îmbunătățirea 
capacității de producție a economiei; 
reamintește că criza economică și 
financiară globală a avut un efect negativ 
asupra societății, în special în rândul 
grupurilor celor mai vulnerabile, și solicită 
autorităților să depună toate eforturile 
pentru a minimiza efectul advers al 
acesteia asupra acestor grupuri;

Or. en

Amendamentul 170
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. salută activitățile guvernului care au 
condus la îmbunătățirea situației financiare 
și macroeconomice a Serbiei; salută 
acordul de precauție semnat cu FMI 
privind un împrumut stand-by ca un mijloc 
de a consolida încrederea investitorilor în 
ceea ce privește stabilitatea economică a 
țării; subliniază, cu toate acestea, faptul că 
criza economică și financiară globală a 
avut un efect negativ asupra societății, în 
special în rândul grupurilor celor mai 
vulnerabile, și solicită autorităților să 

30. salută activitățile guvernului care au 
condus la îmbunătățirea situației financiare 
și macroeconomice a Serbiei; constată, cu 
toate acestea, nevoia de reducere în 
continuare a deficitului bugetar (estimat 
la 4,25 % pentru 2012); salută acordul de 
precauție semnat cu FMI privind un 
împrumut stand-by ca un mijloc de a 
consolida încrederea investitorilor în ceea 
ce privește stabilitatea economică a țării; 
subliniază, cu toate acestea, faptul că criza 
economică și financiară globală a avut un 
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depună toate eforturile pentru a minimiza 
efectul advers al acesteia asupra acestor 
grupuri;

efect negativ asupra societății, în special în 
rândul grupurilor celor mai vulnerabile, și 
solicită autorităților să depună toate 
eforturile pentru a minimiza efectul advers 
al acesteia asupra acestor grupuri;

Or. en

Amendamentul 171
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. salută activitățile guvernului care au 
condus la îmbunătățirea situației financiare 
și macroeconomice a Serbiei; salută 
acordul de precauție semnat cu FMI 
privind un împrumut stand-by ca un mijloc 
de a consolida încrederea investitorilor în 
ceea ce privește stabilitatea economică a 
țării; subliniază, cu toate acestea, faptul că 
criza economică și financiară globală a 
avut un efect negativ asupra societății, în 
special în rândul grupurilor celor mai 
vulnerabile, și solicită autorităților să 
depună toate eforturile pentru a minimiza 
efectul advers al acesteia asupra acestor 
grupuri;

30. salută activitățile guvernului care au 
condus la îmbunătățirea situației financiare 
și macroeconomice a Serbiei; salută 
acordul de precauție semnat cu FMI 
privind un împrumut stand-by ca un mijloc 
de a consolida încrederea investitorilor în 
ceea ce privește stabilitatea economică a 
țării; subliniază, cu toate acestea, faptul că 
criza economică și financiară globală a 
avut un efect negativ asupra societății, în 
special în rândul grupurilor celor mai 
vulnerabile, și solicită autorităților să 
depună toate eforturile pentru a minimiza 
efectul advers al acesteia asupra acestor 
grupuri, îndemnând totodată autoritățile 
sârbe să mențină sub un control strict 
cheltuielile publice și să continue 
consolidarea fiscală;

Or. it

Amendamentul 172
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Propunere de rezoluție
Punctul 30a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. invită guvernul sârb să întreprindă 
măsurile necesare pentru sporirea 
cooperării cu sectorul IMM-urilor din 
regiunile învecinate; subliniază că acest 
aspect este absolut necesar pentru o 
integrare mai eficientă a economiei sârbe 
în sistemul comercial european;

Or. it

Amendamentul 173
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază faptul că este necesar un stat 
de drept adevărat în țară pentru a atrage 
investiții străine și pentru a îmbunătăți 
condițiile în vederea unei tranziții mai 
rapide a economiei către piața liberă; 
amintește, în acest sens, că existența 
monopolurilor compromite semnificativ o 
astfel de tranziție și solicită guvernului să 
continue măsurile pentru desființarea 
acestora; solicită, în același timp, mai 
multe eforturi pentru a facilita procesul 
creării de întreprinderi mici și mijlocii prin 
simplificarea și reducerea duratei pentru 
procedurile administrative necesare 
pentru crearea acestora;

31. subliniază faptul că este necesar un stat 
de drept adevărat în țară pentru a 
îmbunătăți și consolida economia și
solicită mai multe eforturi pentru a facilita 
procesul creării de întreprinderi mici și 
mijlocii; subliniază, în același timp, 
nevoia de armonizare a cadrului juridic 
pentru ocuparea forței de muncă și pentru 
drepturile sindicale cu convențiile OIM, 
pentru a promova drepturile individuale și 
colective ale lucrătorilor și convențiile 
colective de muncă;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 31
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază faptul că este necesar un stat 
de drept adevărat în țară pentru a atrage 
investiții străine și pentru a îmbunătăți 
condițiile în vederea unei tranziții mai 
rapide a economiei către piața liberă; 
amintește, în acest sens, că existența 
monopolurilor compromite semnificativ o 
astfel de tranziție și solicită guvernului să 
continue măsurile pentru desființarea 
acestora; solicită, în același timp, mai 
multe eforturi pentru a facilita procesul 
creării de întreprinderi mici și mijlocii prin 
simplificarea și reducerea duratei pentru 
procedurile administrative necesare pentru 
crearea acestora;

31. subliniază faptul că este necesar un stat 
de drept adevărat în țară pentru a atrage 
investiții străine, pentru a îmbunătăți 
condițiile în vederea unei tranziții mai 
rapide a economiei către piața liberă și 
pentru a crea un mediu de afaceri mai 
favorabil; amintește, în acest sens, că 
existența monopolurilor compromite 
semnificativ o astfel de tranziție și solicită 
guvernului să continue măsurile pentru 
desființarea acestora; subliniază 
importanța eliminării birocrației și a 
sporirii concurenței, precum și rolul 
sectorului privat; solicită, în același timp, 
mai multe eforturi pentru a facilita procesul 
creării de întreprinderi mici și mijlocii prin 
simplificarea și reducerea duratei pentru 
procedurile administrative necesare pentru 
crearea acestora, precum și pentru a 
reduce rigiditățile existente pe piața 
muncii;

Or. en

Amendamentul 175
Nadezhda Neynsky

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază faptul că este necesar un stat 
de drept adevărat în țară pentru a atrage 
investiții străine și pentru a îmbunătăți 
condițiile în vederea unei tranziții mai 
rapide a economiei către piața liberă; 
amintește, în acest sens, că existența 
monopolurilor compromite semnificativ o 
astfel de tranziție și solicită guvernului să 

31. subliniază faptul că este necesar un stat 
de drept adevărat în țară pentru a atrage 
investiții străine și pentru a îmbunătăți 
condițiile în vederea unei tranziții mai 
rapide a economiei către piața liberă; 
amintește, în acest sens, că existența 
monopolurilor compromite semnificativ o 
astfel de tranziție și solicită guvernului să 
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continue măsurile pentru desființarea 
acestora; solicită, în același timp, mai 
multe eforturi pentru a facilita procesul 
creării de întreprinderi mici și mijlocii 
prin simplificarea și reducerea duratei 
pentru procedurile administrative 
necesare pentru crearea acestora;

continue măsurile pentru desființarea 
acestora; laudă eforturile guvernului de a 
dezvolta un sector prosper al IMM-urilor 
prin adoptarea și aplicarea unei legislații 
pertinente și prin înființarea unor 
organisme administrative care să vină în 
sprijinul IMM-urilor; solicită, în același 
timp, mai multe eforturi pentru a facilita 
creșterea numărului de IMM-uri prin 
reducerea sarcinii administrative și prin 
sporirea accesului la finanțare; îndeamnă 
guvernul să utilizeze o definiție a IMM-
urilor care să fie în deplină conformitate 
cu recomandările UE;

Or. en

Amendamentul 176
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. salută progresele semnificative 
înregistrate de Serbia în ceea ce privește 
alinierea la acquis-ul în domeniul mediului 
înconjurător; solicită eforturi suplimentare 
susținute în acest domeniu, cu accent 
deosebit asupra punerii în aplicare a 
legislației, în special în ceea ce privește 
calitatea apei și eliminarea deșeurilor;

32. salută progresele semnificative 
înregistrate de Serbia în ceea ce privește 
alinierea la acquis-ul în domeniul mediului 
înconjurător; solicită eforturi suplimentare 
susținute în acest domeniu, cu accent 
deosebit asupra punerii în aplicare a 
legislației; îndeamnă autoritățile să își 
intensifice eforturile în special în ceea ce 
privește calitatea apei și eliminarea 
deșeurilor; încurajează Serbia să adopte 
obiective în domeniul schimbărilor 
climatice, care să fie în conformitate cu 
cele ale Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 177
Maria Eleni Koppa
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Propunere de rezoluție
Punctul 32a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. salută încheierea acordului 
UE-Serbia, care stabilește un cadru 
pentru participarea Serbiei la operațiunile 
UE de gestionare a crizelor și salută 
Serbia pentru disponibilitatea ei de a 
participa la două operațiuni ale UE din 
cadrul PSAC, și anume EUTM și UE 
NAVFOR Somalia;

Or. en

Amendamentul 178
Andrey Kovatchev, György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. solicită eforturi suplimentare pentru 
crearea unei rețele viabile de transport 
public în Serbia, și în special pentru 
ameliorarea sistemului feroviar și a 
transportului pe căi navigabile interioare, 
precum și a infrastructurii rutiere, inclusiv 
finalizarea rapidă a „Corridor X”;
subliniază importanța consolidării 
interconexiunilor cu țările vecine, astfel 
încât să se faciliteze localizarea și 
mobilitatea cetățenilor;

33. solicită eforturi suplimentare pentru 
crearea unei rețele viabile de transport 
public în Serbia, și în special pentru 
ameliorarea sistemului feroviar și a 
transportului pe căi navigabile interioare
(Coridorul VII), precum și a infrastructurii 
rutiere, inclusiv finalizarea rapidă a 
Coridorului european X; subliniază 
importanța consolidării interconexiunilor 
cu țările vecine, astfel încât să se faciliteze 
localizarea și mobilitatea cetățenilor;

Or. en


