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Predlog spremembe 1
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/213/ES 
z dne 18. februarja 2008 o načelih, 
prednostnih nalogah in pogojih evropskega 
partnerstva s Srbijo in o razveljavitvi 
Sklepa 2006/56/ES,

–ob upoštevanju Sklepa Sveta 
2008/213/ES z dne 18. februarja 2008 o 
načelih, prednostnih nalogah in pogojih 
evropskega partnerstva s Srbijo, vključno s 
Kosovom, kakor je opredeljeno z 
Resolucijo varnostnega sveta Združenih 
narodov 1244 z dne 10. junija 1999, in o 
razveljavitvi Sklepa 2006/56/ES1;

Or. en

Predlog spremembe 2
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 
2011/361/SZVP z dne 20. decembra 2010 
o podpisu in sklenitvi Sporazuma med 
Evropsko unijo in Republiko Srbijo o 
vzpostavitvi okvira za sodelovanje 
Republike Srbije v operacijah Evropske 
unije za krizno upravljanje;

Or. en

Predlog spremembe 3
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Uvodna izjava A
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Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je predsedstvo v svojih sklepih, 
objavljenih po Evropskem svetu v Solunu 
19. in 20. junija 2003, sprejelo obvezo do 
vseh držav zahodnega Balkana, da bodo 
lahko pristopile k Evropski uniji, ko bodo 
izpolnile postavljena merila, in ker je bila 
ta obveza ponovno poudarjena v 
obnovljenem soglasju o širitvi, ki ga je 
Evropski svet potrdil 14. in 15. decembra 
2006, ter v sklepih Sveta z dne 25. oktobra 
2010;

A. ker je predsedstvo v svojih sklepih, 
objavljenih po Evropskem svetu v Solunu 
19. in 20. junija 2003, sprejelo jasno
obvezo do vseh držav zahodnega Balkana, 
da bodo lahko pristopile k Evropski uniji, 
ko bodo izpolnile postavljena merila, in ker 
je bila ta obveza ponovno poudarjena v 
obnovljenem soglasju o širitvi, ki ga je 
Evropski svet potrdil 14. in 15. decembra 
2006, v sklepih Sveta z dne 25. oktobra 
2010 in na ministrskem srečanju med EU 
in zahodnim Balkanom 2. junija 2010;

Or. en

Predlog spremembe 4
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

A a. ker je Srbija vidno napredovala pri 
izpolnjevanju političnih meril, določenih 
na Evropskem svetu v Københavnu, in 
zahtev stabilizacijskega in pridružitvenega 
procesa, kar je razvidno tudi iz sklepov 
Evropskega sveta z dne 9. decembra 2011; 
ker je po aretaciji zadnjih dveh ubežnikov 
Srbija dosegla popolnoma zadovoljivo 
raven sodelovanja z Mednarodnim 
kazenskim sodiščem za nekdanjo 
Jugoslavijo; ker je Komisija zaradi tega 
napredka predlagala, naj Svet Srbiji 
podeli status države kandidatke;

Or. en

Predlog spremembe 5
Pino Arlacchi
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Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

A a. ker je Komisija v svojem mnenju z 
dne 12. oktobra 2011 o prošnji Srbije za 
članstvo predlagala, naj Evropski svet 
Srbiji podeli status kandidatke za članstvo 
v EU;

Or. en

Predlog spremembe 6
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

A a. ker so konstruktivni pristopi k 
regionalnemu sodelovanju in dobrim 
sosedskim odnosom bistven del 
stabilizacijsko-pridružitvenega procesa;

Or. en

Predlog spremembe 7
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

A b. ker lahko Srbija postane pomemben 
subjekt pri zagotavljanju varnosti in 
stabilnosti v regiji,

Or. en
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Predlog spremembe 8
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

A b. ker dvostranska vprašanja ne bi 
smela ovirati pristopnega procesa ali se 
obravnavati kot ovira, marveč bi morali k 
njim čim prej pristopiti konstruktivno ter 
pri tem upoštevati splošne interese in 
vrednote EU;

Or. en

Predlog spremembe 9
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja napredek, ki ga je v procesu 
reform dosegla Srbija; je seznanjen s tem, 
da je Svet odložil odločitev o priporočilu 
Komisije, da se Srbiji podeli status države 
kandidatke; poziva Evropski svet, naj 
marca na svojem naslednjem srečanju 
Srbiji podeli status kandidatke, če bodo 
srbske oblasti do takrat izpolnile pogoje, ki 
so bili določeni na vrhunskem srečanju 
decembra 2011; poziva srbske oblasti, naj 
ta čas porabijo za dejavno sodelovanje v 
dialogu s Prištino, da bi se v celoti izvršili 
sprejeti dogovori in da bi se našla 
ureditev, ki bi omogočala celovito 
udeležbo Kosova v regionalnem 
sodelovanju, tudi pri trgovini; meni, da bi 
se morala čim prej začeti pristopna 
pogajanja s Srbijo – pod pogojem, da se 
izpolni bistvena prednostna naloga, ki jo 
je v svojem mnenju izpostavila Komisija, 
in da se nadaljuje reformni proces –, s 

1. pozdravlja napredek, ki ga je v procesu 
reform dosegla Srbija in obžaluje, da je 
Svet odložil odločitev o priporočilu 
Komisije, da se Srbiji podeli status države 
kandidatke ugotavlja, da je ta odločitev v 
dobršnem delu javnosti izzvala upravičeno 
razočaranje in da bi to lahko negativno 
vplivalo na proevropske sile v državi in 
posledično na stabilnost celotne regije;
poziva Evropski svet, naj marca na svojem 
naslednjem srečanju Srbiji podeli status 
kandidatke, če bodo srbske oblasti do 
takrat izpolnile pogoje, ki so bili določeni 
na vrhunskem srečanju decembra 2011; 
opominja, da te razmere terjajo dejavno 
vključevanje v dialog s Prištino, ki ga 
omogoča EU, dobronamerno 
izpolnjevanje dogovorov, sprejetih v tem 
kontekstu, dogovor o vključujočem 
regionalnem sodelovanju in dejavno 
sodelovanje pri uresničevanju mandata 
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čimer se dokaže zaveza EU vključevanju 
te države v EU; opozarja, da je nadaljnje 
napredovanje Srbije v procesu evropskega 
povezovanja odvisno od napredka pri 
izpolnjevanju københavnskih meril, še 
posebej delovanju pravne države, 
spoštovanju človekovih pravic in 
izboljšanju delovanja tržnega 
gospodarstva; pozdravlja napredek pri 
ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega 
sporazuma in preostale države članice EU 
poziva, naj brez odlašanja končajo 
postopke ratifikacije;

misij Eulex in sil Kforja;

Or. en

Predlog spremembe 10
Pino Arlacchi

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja napredek, ki ga je v procesu 
reform dosegla Srbija; je seznanjen s tem, 
da je Svet odložil odločitev o priporočilu 
Komisije, da se Srbiji podeli status države 
kandidatke; poziva Evropski svet, naj 
marca na svojem naslednjem srečanju 
Srbiji podeli status kandidatke, če bodo 
srbske oblasti do takrat izpolnile pogoje, 
ki so bili določeni na vrhunskem srečanju 
decembra 2011; poziva srbske oblasti, naj 
ta čas porabijo za dejavno sodelovanje v 
dialogu s Prištino, da bi se v celoti izvršili 
sprejeti dogovori in da bi se našla ureditev, 
ki bi omogočala celovito udeležbo Kosova 
v regionalnem sodelovanju, tudi pri 
trgovini; meni, da bi se morala čim prej 
začeti pristopna pogajanja s Srbijo – pod 
pogojem, da se izpolni bistvena prednostna 
naloga, ki jo je v svojem mnenju 
izpostavila Komisija, in da se nadaljuje 
reformni proces –, s čimer se dokaže 
zaveza EU vključevanju te države v EU; 

1. pozdravlja napredek, ki ga je v procesu 
reform dosegla Srbija; obžaluje, da je Svet 
odložil odločitev o priporočilu Komisije, 
da se Srbiji podeli status države 
kandidatke; ugotavlja, da je odločitev 
Sveta, da Srbiji ne bo podelil status 
kandidatke v tej državi povzročila 
politično krizo in poziva Evropski svet, naj 
marca na svojem naslednjem srečanju 
Srbiji podeli status kandidatke; poziva 
srbske oblasti, naj ta čas porabijo za 
dejavno nadaljevanje dialoga s Prištino, da 
bi se v celoti izvršili sprejeti dogovori in da 
bi se našla ureditev, ki bi omogočala 
celovito udeležbo Kosova v regionalnem 
sodelovanju, tudi pri trgovini; izreka 
pohvalo sedanji vladi, ker nadaljuje 
prizadevanja za pristop k EU; meni, da bi 
se morala čim prej začeti pristopna 
pogajanja s Srbijo – pod pogojem, da se 
izpolni bistvena prednostna naloga, ki jo je 
v svojem mnenju izpostavila Komisija, in 
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opozarja, da je nadaljnje napredovanje 
Srbije v procesu evropskega povezovanja 
odvisno od napredka pri izpolnjevanju 
københavnskih meril, še posebej delovanju 
pravne države, spoštovanju človekovih 
pravic in izboljšanju delovanja tržnega 
gospodarstva; pozdravlja napredek pri 
ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega 
sporazuma in preostale države članice EU 
poziva, naj brez odlašanja končajo 
postopke ratifikacije;

da se nadaljuje reformni proces –, s čimer 
se dokaže zaveza EU vključevanju te 
države v EU; opozarja, da je nadaljnje 
napredovanje Srbije v procesu evropskega 
povezovanja odvisno od napredka pri 
izpolnjevanju københavnskih meril, še 
posebej delovanju pravne države, 
spoštovanju človekovih pravic in 
izboljšanju delovanja tržnega 
gospodarstva; pozdravlja napredek pri 
ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega 
sporazuma in preostale države članice EU 
poziva, naj brez odlašanja končajo 
postopke ratifikacije;

Or. en

Predlog spremembe 11
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja napredek, ki ga je v procesu 
reform dosegla Srbija; je seznanjen s tem, 
da je Svet odložil odločitev o priporočilu 
Komisije, da se Srbiji podeli status države 
kandidatke; poziva Evropski svet, naj 
marca na svojem naslednjem srečanju 
Srbiji podeli status kandidatke, če bodo
srbske oblasti do takrat izpolnile pogoje, ki 
so bili določeni na vrhunskem srečanju 
decembra 2011; poziva srbske oblasti, naj 
ta čas porabijo za dejavno sodelovanje v 
dialogu s Prištino, da bi se v celoti izvršili 
sprejeti dogovori in da bi se našla ureditev, 
ki bi omogočala celovito udeležbo Kosova 
v regionalnem sodelovanju, tudi pri 
trgovini; meni, da bi se morala čim prej 
začeti pristopna pogajanja s Srbijo – pod 
pogojem, da se izpolni bistvena 
prednostna naloga, ki jo je v svojem 
mnenju izpostavila Komisija, in da se 
nadaljuje reformni proces –, s čimer se 

1. pozdravlja prizadevanja srbskega 
ljudstva in je seznanjen z napredkom, ki 
ga je v procesu reform dosegla Srbija; 
meni, da je primerno, da je Svet odložil 
odločitev o priporočilu Komisije, da se 
Srbiji podeli status države kandidatke; upa, 
da bodo srbske oblasti uporabile vse 
ukrepe, potrebne za izpolnitev pogojev, ki 
so bili določeni na vrhunskem srečanju 
decembra 2011; poziva srbske oblasti, naj 
ta čas porabijo za dejavno sodelovanje v 
dialogu s Prištino, da bi se v celoti izvršili 
sprejeti dogovori in da bi se našla ureditev, 
ki bi omogočala celovito udeležbo Kosova 
v regionalnem sodelovanju, tudi pri 
trgovini; vendar meni, da je še prezgodaj 
za začetek pristopnih pogajanj s Srbijo, in 
poziva k tehtnim razmislekom o zavezi EU 
za vključevanje te države v EU; opozarja, 
da je nadaljnje napredovanje Srbije v 
procesu evropskega povezovanja odvisno 
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dokaže zaveza EU vključevanju te države 
v EU; opozarja, da je nadaljnje 
napredovanje Srbije v procesu evropskega 
povezovanja odvisno od napredka pri 
izpolnjevanju københavnskih meril, še 
posebej delovanju pravne države, 
spoštovanju človekovih pravic in 
izboljšanju delovanja tržnega 
gospodarstva; pozdravlja napredek pri 
ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega
sporazuma in preostale države članice EU 
poziva, naj brez odlašanja končajo 
postopke ratifikacije;

od napredka pri izpolnjevanju 
københavnskih meril, še posebej delovanju 
pravne države, spoštovanju človekovih 
pravic in izboljšanju delovanja tržnega 
gospodarstva; je seznanjen z napredkom
pri ratifikaciji Stabilizacijskega
sporazuma;

Or. it

Predlog spremembe 12
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja napredek, ki ga je v procesu 
reform dosegla Srbija; je seznanjen s tem, 
da je Svet odložil odločitev o priporočilu 
Komisije, da se Srbiji podeli status države 
kandidatke; poziva Evropski svet, naj 
marca na svojem naslednjem srečanju 
Srbiji podeli status kandidatke, če bodo 
srbske oblasti do takrat izpolnile pogoje, ki 
so bili določeni na vrhunskem srečanju 
decembra 2011; poziva srbske oblasti, naj 
ta čas porabijo za dejavno sodelovanje v 
dialogu s Prištino, da bi se v celoti izvršili 
sprejeti dogovori in da bi se našla ureditev, 
ki bi omogočala celovito udeležbo Kosova 
v regionalnem sodelovanju, tudi pri 
trgovini; meni, da bi se morala čim prej 
začeti pristopna pogajanja s Srbijo – pod 
pogojem, da se izpolni bistvena prednostna 
naloga, ki jo je v svojem mnenju 
izpostavila Komisija, in da se nadaljuje 
reformni proces –, s čimer se dokaže 
zaveza EU vključevanju te države v EU; 

1. pozdravlja napredek, ki ga je v procesu 
reform dosegla Srbija; je seznanjen s tem, 
da je Svet odložil odločitev o priporočilu 
Komisije, da se Srbiji podeli status države 
kandidatke do februarja 2012; poziva 
Evropski svet, naj marca na svojem 
naslednjem srečanju Srbiji podeli status 
kandidatke, če bodo srbske oblasti do 
takrat izpolnile pogoje, ki so bili določeni 
na vrhunskem srečanju decembra 2011; 
poziva srbske oblasti, naj ta čas porabijo za 
dejavno sodelovanje v dialogu s Prištino, 
da bi se v celoti izvršili sprejeti dogovori in 
da bi se našla ureditev za vključujoče 
regionalno sodelovanje, tudi pri trgovini; 
meni, da bi se morala čim prej začeti 
pristopna pogajanja s Srbijo – pod 
pogojem, da se izpolni bistvena prednostna 
naloga, ki jo je v svojem mnenju 
izpostavila Komisija, in da se nadaljuje 
reformni proces –, s čimer se dokaže 
zaveza EU vključevanju te države v EU; 
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opozarja, da je nadaljnje napredovanje 
Srbije v procesu evropskega povezovanja 
odvisno od napredka pri izpolnjevanju 
københavnskih meril, še posebej 
delovanju pravne države, spoštovanju 
človekovih pravic in izboljšanju delovanja 
tržnega gospodarstva; pozdravlja napredek 
pri ratifikaciji Stabilizacijsko-
pridružitvenega sporazuma in preostale 
države članice EU poziva, naj brez 
odlašanja končajo postopke ratifikacije;

pozdravlja viden napredek Srbije pri 
izpolnjevanju københavnskih političnih 
meril, kot je ugotovil Svet in opozarja, da 
je nadaljnje napredovanje Srbije v procesu 
evropskega povezovanja odvisno od 
nadaljnjega napredka na tem področju, 
posebej delovanju pravne države, 
spoštovanju človekovih pravic, doslednem 
izpolnjevanju sprejete zakonodaje na 
področju zaščite nacionalne manjšine na 
celotnem ozemlju in v povezavi z vsemi 
nacionalnimi manjšinami ter izboljšanju 
delovanja tržnega gospodarstva; pozdravlja 
napredek pri ratifikaciji Stabilizacijsko-
pridružitvenega sporazuma;

Or. en

Predlog spremembe 13
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja napredek, ki ga je v procesu 
reform dosegla Srbija; je seznanjen s tem, 
da je Svet odložil odločitev o priporočilu 
Komisije, da se Srbiji podeli status države 
kandidatke; poziva Evropski svet, naj 
marca na svojem naslednjem srečanju 
Srbiji podeli status kandidatke, če bodo 
srbske oblasti do takrat izpolnile pogoje, ki 
so bili določeni na vrhunskem srečanju 
decembra 2011; poziva srbske oblasti, naj 
ta čas porabijo za dejavno sodelovanje v 
dialogu s Prištino, da bi se v celoti izvršili 
sprejeti dogovori in da bi se našla ureditev, 
ki bi omogočala celovito udeležbo Kosova 
v regionalnem sodelovanju, tudi pri 
trgovini; meni, da bi se morala čim prej 
začeti pristopna pogajanja s Srbijo – pod 
pogojem, da se izpolni bistvena prednostna 
naloga, ki jo je v svojem mnenju 
izpostavila Komisija, in da se nadaljuje 

1. pozdravlja napredek, ki ga je v procesu 
reform dosegla Srbija; je seznanjen s tem, 
da je Svet odložil odločitev o priporočilu 
Komisije, da se Srbiji podeli status države 
kandidatke; poziva Evropski svet, naj 
marca na svojem naslednjem srečanju 
Srbiji podeli status kandidatke, če bodo 
srbske oblasti do takrat izpolnile pogoje, ki 
so bili določeni na vrhunskem srečanju 
decembra 2011; poziva srbske oblasti, naj 
ta čas porabijo za dejavno sodelovanje v 
dialogu s Prištino, da bi se v celoti izvršili 
sprejeti dogovori in da bi se našla ureditev, 
ki bi omogočala celovito udeležbo Kosova 
v regionalnem sodelovanju, tudi pri 
trgovini ter regionalnih in mednarodnih 
organizacijah; meni, da bi se morala čim 
prej začeti pristopna pogajanja s Srbijo –
pod pogojem, da se izpolni bistvena 
prednostna naloga, ki jo je v svojem 
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reformni proces –, s čimer se dokaže 
zaveza EU vključevanju te države v EU; 
opozarja, da je nadaljnje napredovanje 
Srbije v procesu evropskega povezovanja 
odvisno od napredka pri izpolnjevanju 
københavnskih meril, še posebej delovanju 
pravne države, spoštovanju človekovih 
pravic in izboljšanju delovanja tržnega 
gospodarstva; pozdravlja napredek pri 
ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega 
sporazuma in preostale države članice EU 
poziva, naj brez odlašanja končajo 
postopke ratifikacije;

mnenju izpostavila Komisija, in da se 
nadaljuje reformni proces –, s čimer se 
dokaže zaveza EU vključevanju te države v 
EU; opozarja, da je nadaljnje napredovanje 
Srbije v procesu evropskega povezovanja 
odvisno od napredka pri izpolnjevanju 
københavnskih meril, še posebej delovanju 
pravne države, spoštovanju človekovih 
pravic, razvoju dobrih sosedskih odnosov 
in regionalnega sodelovanja, vključno z 
mirnim reševanjem dvostranskih vprašanj
in izboljšanju delovanja tržnega 
gospodarstva; pozdravlja napredek pri 
ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega 
sporazuma in preostale države članice EU 
poziva, naj brez odlašanja končajo 
postopke ratifikacije;

Or. en

Predlog spremembe 14
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja napredek, ki ga je v procesu 
reform dosegla Srbija; je seznanjen s tem, 
da je Svet odložil odločitev o priporočilu 
Komisije, da se Srbiji podeli status države 
kandidatke; poziva Evropski svet, naj 
marca na svojem naslednjem srečanju 
Srbiji podeli status kandidatke, če bodo 
srbske oblasti do takrat izpolnile pogoje, 
ki so bili določeni na vrhunskem srečanju 
decembra 2011; poziva srbske oblasti, naj 
ta čas porabijo za dejavno sodelovanje v 
dialogu s Prištino, da bi se v celoti izvršili 
sprejeti dogovori in da bi se našla ureditev, 
ki bi omogočala celovito udeležbo Kosova 
v regionalnem sodelovanju, tudi pri 
trgovini; meni, da bi se morala čim prej 
začeti pristopna pogajanja s Srbijo – pod 
pogojem, da se izpolni bistvena prednostna 

1. pozdravlja napredek, ki ga je v procesu 
reform dosegla Srbija; podpira, da je Svet 
odložil odločitev o priporočilu Komisije, 
da se Srbiji podeli status države kandidatke 
upa, da bodo srbske oblasti čim prej 
izpolnile pogoje, ki jih je določil Evropski 
svet decembra 2011 in s tem Evropskemu 
svetu omogočile, da marca na svojem 
srečanju Srbiji podeli status kandidatke; 
poziva srbske oblasti, naj ta čas porabijo za 
dejavno sodelovanje v dialogu s Prištino, 
da bi se v celoti izvršili sprejeti dogovori in 
da bi se našla ureditev, ki bi omogočala 
celovito udeležbo Kosova v regionalnem 
sodelovanju, tudi pri trgovini; meni, da bi 
se morala čim prej začeti pristopna 
pogajanja s Srbijo – pod pogojem, da se 
izpolni bistvena prednostna naloga, ki jo je 
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naloga, ki jo je v svojem mnenju 
izpostavila Komisija, in da se nadaljuje 
reformni proces –, s čimer se dokaže 
zaveza EU vključevanju te države v EU; 
opozarja, da je nadaljnje napredovanje 
Srbije v procesu evropskega povezovanja 
odvisno od napredka pri izpolnjevanju 
københavnskih meril, še posebej delovanju 
pravne države, spoštovanju človekovih 
pravic in izboljšanju delovanja tržnega 
gospodarstva; pozdravlja napredek pri 
ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega 
sporazuma in preostale države članice EU 
poziva, naj brez odlašanja končajo 
postopke ratifikacije;

v svojem mnenju izpostavila Komisija, in 
da se nadaljuje reformni proces –, s čimer 
se dokaže zaveza EU vključevanju te 
države v EU; opozarja, da je nadaljnje 
napredovanje Srbije v procesu evropskega 
povezovanja odvisno od napredka pri 
izpolnjevanju københavnskih meril, še 
posebej delovanju pravne države, 
spoštovanju človekovih pravic in 
izboljšanju delovanja tržnega 
gospodarstva; pozdravlja napredek pri 
ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega 
sporazuma in preostale države članice EU 
poziva, naj brez odlašanja končajo 
postopke ratifikacije;

Or. en

Predlog spremembe 15
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja napredek, ki ga je v procesu 
reform dosegla Srbija; je seznanjen s tem, 
da je Svet odložil odločitev o priporočilu 
Komisije, da se Srbiji podeli status države 
kandidatke; poziva Evropski svet, naj 
marca na svojem naslednjem srečanju 
Srbiji podeli status kandidatke, če bodo 
srbske oblasti do takrat izpolnile pogoje, ki 
so bili določeni na vrhunskem srečanju 
decembra 2011; poziva srbske oblasti, naj 
ta čas porabijo za dejavno sodelovanje v 
dialogu s Prištino, da bi se v celoti izvršili 
sprejeti dogovori in da bi se našla ureditev, 
ki bi omogočala celovito udeležbo Kosova 
v regionalnem sodelovanju, tudi pri 
trgovini; meni, da bi se morala čim prej 
začeti pristopna pogajanja s Srbijo – pod 
pogojem, da se izpolni bistvena prednostna 
naloga, ki jo je v svojem mnenju 
izpostavila Komisija, in da se nadaljuje 

1. pozdravlja napredek, ki ga je v procesu 
reform dosegla Srbija; je seznanjen s tem, 
da je Svet odložil odločitev o priporočilu 
Komisije, da se Srbiji podeli status države 
kandidatke; poziva Evropski svet, naj 
marca na svojem naslednjem srečanju 
Srbiji podeli status kandidatke, pod 
pogojem da bodo srbske oblasti do takrat 
izpolnile pogoje, ki so bili določeni na 
vrhunskem srečanju decembra 2011; 
poziva srbske oblasti, naj ta čas porabijo za 
dejavno sodelovanje v dialogu s Prištino, 
da bi se v celoti izvršili sprejeti dogovori in 
da bi se našla ureditev, ki bi omogočala 
celovito udeležbo Kosova v regionalnem 
sodelovanju, tudi pri trgovini; meni, da bi 
se morala čim prej začeti pristopna 
pogajanja s Srbijo – pod pogojem, da se 
izpolni bistvena prednostna naloga, ki jo je 
v svojem mnenju izpostavila Komisija, in 
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reformni proces –, s čimer se dokaže 
zaveza EU vključevanju te države v EU; 
opozarja, da je nadaljnje napredovanje 
Srbije v procesu evropskega povezovanja 
odvisno od napredka pri izpolnjevanju 
københavnskih meril, še posebej delovanju 
pravne države, spoštovanju človekovih 
pravic in izboljšanju delovanja tržnega 
gospodarstva; pozdravlja napredek pri 
ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega 
sporazuma in preostale države članice EU 
poziva, naj brez odlašanja končajo 
postopke ratifikacije;

da se nadaljuje reformni proces –, s čimer 
se dokaže zaveza EU vključevanju te 
države v EU; opozarja, da je nadaljnje 
napredovanje Srbije v procesu evropskega 
povezovanja odvisno od napredka pri 
izpolnjevanju københavnskih meril, še 
posebej delovanju pravne države, 
spoštovanju človekovih pravic in 
izboljšanju delovanja tržnega 
gospodarstva; pozdravlja napredek pri 
ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega 
sporazuma in preostale države članice EU 
poziva, naj brez odlašanja končajo 
postopke ratifikacije;

Or. en

Amendment 16
Kristian Vigenin

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja napredek, ki ga je v procesu 
reform dosegla Srbija; je seznanjen s tem, 
da je Svet odložil odločitev o priporočilu 
Komisije, da se Srbiji podeli status države 
kandidatke; poziva Evropski svet, naj 
marca na svojem naslednjem srečanju 
Srbiji podeli status kandidatke, če bodo 
srbske oblasti do takrat izpolnile pogoje, ki 
so bili določeni na vrhunskem srečanju 
decembra 2011; poziva srbske oblasti, naj 
ta čas porabijo za dejavno sodelovanje v 
dialogu s Prištino, da bi se v celoti izvršili 
sprejeti dogovori in da bi se našla ureditev, 
ki bi omogočala celovito udeležbo Kosova 
v regionalnem sodelovanju, tudi pri 
trgovini; meni, da bi se morala čim prej 
začeti pristopna pogajanja s Srbijo – pod 
pogojem, da se izpolni bistvena prednostna 
naloga, ki jo je v svojem mnenju 
izpostavila Komisija, in da se nadaljuje 
reformni proces –, s čimer se dokaže 

1. pozdravlja napredek, ki ga je v procesu 
reform dosegla Srbija; obžaluje, da je Svet 
odložil odločitev o priporočilu Komisije, 
da se Srbiji podeli status države kandidatke 
poziva Evropski svet, naj marca na svojem 
naslednjem srečanju Srbiji podeli status 
kandidatke, če bodo srbske oblasti do 
takrat izpolnile pogoje, ki so bili določeni 
na vrhunskem srečanju decembra 2011; 
poziva srbske oblasti v Beogradu in 
Prištini naj nadaljujejo dialog, da bi se v 
celoti izvršili sprejeti dogovori in da bi se 
našla ureditev, ki bi omogočala celovito 
udeležbo Kosova v regionalnem 
sodelovanju, tudi pri trgovini; meni, da bi 
se morala čim prej začeti pristopna 
pogajanja s Srbijo – pod pogojem, da se 
izpolni bistvena prednostna naloga, ki jo je 
v svojem mnenju izpostavila Komisija, in 
da se nadaljuje reformni proces –, s čimer 
se dokaže zaveza EU vključevanju te 
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zaveza EU vključevanju te države v EU; 
opozarja, da je nadaljnje napredovanje 
Srbije v procesu evropskega povezovanja 
odvisno od napredka pri izpolnjevanju 
københavnskih meril, še posebej delovanju 
pravne države, spoštovanju človekovih 
pravic in izboljšanju delovanja tržnega 
gospodarstva; pozdravlja napredek pri 
ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega 
sporazuma in preostale države članice EU 
poziva, naj brez odlašanja končajo 
postopke ratifikacije;

države v EU; opozarja, da je nadaljnje 
napredovanje Srbije v procesu evropskega 
povezovanja odvisno od napredka pri 
izpolnjevanju københavnskih meril, še 
posebej delovanju pravne države, 
spoštovanju človekovih pravic in 
izboljšanju delovanja tržnega 
gospodarstva; pozdravlja napredek pri 
ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega 
sporazuma in preostale države članice EU 
poziva, naj brez odlašanja končajo 
postopke ratifikacije;

Or. en

Amendment 17
Kinga Gál

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja napredek, ki ga je v procesu 
reform dosegla Srbija; je seznanjen s tem, 
da je Svet odložil odločitev o priporočilu 
Komisije, da se Srbiji podeli status države 
kandidatke; poziva Evropski svet, naj 
marca na svojem naslednjem srečanju 
Srbiji podeli status kandidatke, če bodo 
srbske oblasti do takrat izpolnile pogoje, ki 
so bili določeni na vrhunskem srečanju 
decembra 2011; poziva srbske oblasti, naj 
ta čas porabijo za dejavno sodelovanje v 
dialogu s Prištino, da bi se v celoti izvršili 
sprejeti dogovori in da bi se našla ureditev, 
ki bi omogočala celovito udeležbo Kosova 
v regionalnem sodelovanju, tudi pri 
trgovini; meni, da bi se morala čim prej 
začeti pristopna pogajanja s Srbijo – pod 
pogojem, da se izpolni bistvena prednostna 
naloga, ki jo je v svojem mnenju 
izpostavila Komisija, in da se nadaljuje 
reformni proces –, s čimer se dokaže 
zaveza EU vključevanju te države v EU; 
opozarja, da je nadaljnje napredovanje 

1. pozdravlja napredek, ki ga je v procesu 
reform dosegla Srbija; je seznanjen s tem,
da je Svet odložil odločitev o priporočilu 
Komisije, da se Srbiji podeli status države 
kandidatke; poziva Evropski svet, naj 
marca na svojem naslednjem srečanju 
Srbiji podeli status kandidatke, če bodo 
srbske oblasti do takrat izpolnile pogoje, ki 
so bili določeni na vrhunskem srečanju 
decembra 2011; poziva srbske oblasti, naj 
ta čas porabijo za dejavno sodelovanje v 
dialogu s Prištino, da bi se v celoti izvršili 
sprejeti dogovori in da bi se našla ureditev, 
ki bi omogočala celovito udeležbo Kosova 
v regionalnem sodelovanju, tudi pri 
trgovini; meni, da bi se morala čim prej 
začeti pristopna pogajanja s Srbijo – pod 
pogojem, da se izpolni bistvena prednostna 
naloga, ki jo je v svojem mnenju 
izpostavila Komisija, in da se nadaljuje 
reformni proces –, s čimer se dokaže 
zaveza EU vključevanju te države v EU; 
opozarja, da je nadaljnje napredovanje 
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Srbije v procesu evropskega povezovanja 
odvisno od napredka pri izpolnjevanju 
københavnskih meril, še posebej delovanju 
pravne države, spoštovanju človekovih 
pravic in izboljšanju delovanja tržnega 
gospodarstva; pozdravlja napredek pri 
ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega 
sporazuma in preostale države članice EU 
poziva, naj brez odlašanja končajo 
postopke ratifikacije;

Srbije v procesu evropskega povezovanja 
odvisno od napredka pri izpolnjevanju 
københavnskih meril, še posebej 
zagotavljanju demokracije, delovanju 
pravne države, spoštovanju človekovih 
pravic, zaščiti pravic nacionalnih manjšin
in izboljšanju delovanja tržnega 
gospodarstva; pozdravlja napredek pri 
ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega 
sporazuma in preostale države članice EU 
poziva, naj brez odlašanja končajo 
postopke ratifikacije;

Or. en

Predlog spremembe 18
György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja napredek, ki ga je v procesu 
reform dosegla Srbija; je seznanjen s tem, 
da je Svet odložil odločitev o priporočilu 
Komisije, da se Srbiji podeli status države 
kandidatke; poziva Evropski svet, naj 
marca na svojem naslednjem srečanju 
Srbiji podeli status kandidatke, če bodo 
srbske oblasti do takrat izpolnile pogoje, ki 
so bili določeni na vrhunskem srečanju 
decembra 2011; poziva srbske oblasti, naj 
ta čas porabijo za dejavno sodelovanje v 
dialogu s Prištino, da bi se v celoti izvršili 
sprejeti dogovori in da bi se našla ureditev, 
ki bi omogočala celovito udeležbo Kosova 
v regionalnem sodelovanju, tudi pri 
trgovini; meni, da bi se morala čim prej 
začeti pristopna pogajanja s Srbijo – pod 
pogojem, da se izpolni bistvena prednostna 
naloga, ki jo je v svojem mnenju 
izpostavila Komisija, in da se nadaljuje 
reformni proces –, s čimer se dokaže 
zaveza EU vključevanju te države v EU; 
opozarja, da je nadaljnje napredovanje 

1. pozdravlja napredek, ki ga je v procesu 
reform dosegla Srbija; je seznanjen s tem, 
da je Svet odložil odločitev o priporočilu 
Komisije, da se Srbiji podeli status države 
kandidatke; poziva Evropski svet, naj 
marca na svojem naslednjem srečanju 
Srbiji podeli status kandidatke, če bodo 
srbske oblasti do takrat izpolnile pogoje, ki 
so bili določeni na vrhunskem srečanju 
decembra 2011; poziva srbske oblasti, naj 
ta čas porabijo za dejavno sodelovanje v 
dialogu s Prištino, da bi se v celoti izvršili 
sprejeti dogovori in da bi se našla ureditev, 
ki bi omogočala celovito udeležbo Kosova 
v regionalnem sodelovanju, tudi pri 
trgovini; meni, da bi se morala čim prej 
začeti pristopna pogajanja s Srbijo – pod 
pogojem, da se izpolni bistvena prednostna 
naloga, ki jo je v svojem mnenju 
izpostavila Komisija, in da se nadaljuje 
reformni proces –, s čimer se dokaže 
zaveza EU vključevanju te države v EU; 
opozarja, da je nadaljnje napredovanje 
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Srbije v procesu evropskega povezovanja 
odvisno od napredka pri izpolnjevanju 
københavnskih meril, še posebej delovanju 
pravne države, spoštovanju človekovih 
pravic in izboljšanju delovanja tržnega 
gospodarstva; pozdravlja napredek pri 
ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega 
sporazuma in preostale države članice EU 
poziva, naj brez odlašanja končajo 
postopke ratifikacije;

Srbije v procesu evropskega povezovanja 
odvisno od napredka pri zagotavljanju 
izpolnjevanja københavnskih meril, še 
posebej delovanju pravne države, 
demokracije, spoštovanju človekovih 
pravic in izboljšanju delovanja tržnega 
gospodarstva; pozdravlja napredek pri 
ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega 
sporazuma in preostale države članice EU 
poziva, naj brez odlašanja končajo 
postopke ratifikacije;

Or. en

Predlog spremembe 19
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja napredek, ki ga je v procesu 
reform dosegla Srbija; je seznanjen s tem, 
da je Svet odložil odločitev o priporočilu 
Komisije, da se Srbiji podeli status države 
kandidatke; poziva Evropski svet, naj 
marca na svojem naslednjem srečanju 
Srbiji podeli status kandidatke, če bodo 
srbske oblasti do takrat izpolnile pogoje, ki 
so bili določeni na vrhunskem srečanju 
decembra 2011; poziva srbske oblasti, naj 
ta čas porabijo za dejavno sodelovanje v 
dialogu s Prištino, da bi se v celoti izvršili 
sprejeti dogovori in da bi se našla ureditev, 
ki bi omogočala celovito udeležbo Kosova 
v regionalnem sodelovanju, tudi pri 
trgovini; meni, da bi se morala čim prej 
začeti pristopna pogajanja s Srbijo – pod 
pogojem, da se izpolni bistvena prednostna 
naloga, ki jo je v svojem mnenju 
izpostavila Komisija, in da se nadaljuje 
reformni proces –, s čimer se dokaže 
zaveza EU vključevanju te države v EU; 
opozarja, da je nadaljnje napredovanje 
Srbije v procesu evropskega povezovanja 

1. pozdravlja napredek, ki ga je v procesu 
reform dosegla Srbija; je seznanjen s tem, 
da je Svet odložil odločitev o priporočilu 
Komisije, da se Srbiji podeli status države 
kandidatke; poziva Evropski svet, naj 
marca na svojem naslednjem srečanju 
Srbiji podeli status kandidatke, če bodo 
srbske oblasti do takrat izpolnile pogoje, ki 
so bili določeni na vrhunskem srečanju 
decembra 2011; poziva srbske oblasti, naj 
ta čas porabijo za dejavno sodelovanje v 
dialogu s Prištino, da bi se v celoti izvršili 
vsi sprejeti dogovori in da bi se našla 
ureditev, ki bi omogočala celovito 
udeležbo Kosova v regionalnem 
sodelovanju, tudi pri trgovini; meni, da bi 
se morala čim prej začeti pristopna 
pogajanja s Srbijo – pod pogojem, da se 
izpolni bistvena prednostna naloga, ki jo je 
v svojem mnenju izpostavila Komisija, in 
da se nadaljuje reformni proces –, s čimer 
se dokaže zaveza EU vključevanju te 
države v EU; opozarja, da je nadaljnje 
napredovanje Srbije v procesu evropskega 
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odvisno od napredka pri izpolnjevanju
københavnskih meril, še posebej delovanju 
pravne države, spoštovanju človekovih 
pravic in izboljšanju delovanja tržnega 
gospodarstva; pozdravlja napredek pri 
ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega 
sporazuma in preostale države članice EU 
poziva, naj brez odlašanja končajo 
postopke ratifikacije;

povezovanja odvisno od napredka pri 
doseganju københavnskih meril, še 
posebej delovanju demokratičnih ustanov, 
delovanju pravne države, spoštovanju 
človekovih pravic in izboljšanju delovanja 
tržnega gospodarstva; pozdravlja napredek 
pri ratifikaciji Stabilizacijsko-
pridružitvenega sporazuma in preostale 
države članice EU poziva, naj brez 
odlašanja končajo postopke ratifikacije;

Or. en

Predlog spremembe 20
Marietta Gianaku (Marietta Giannakou)

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja napredek, ki ga je v procesu 
reform dosegla Srbija; je seznanjen s tem, 
da je Svet odložil odločitev o priporočilu 
Komisije, da se Srbiji podeli status države 
kandidatke; poziva Evropski svet, naj 
marca na svojem naslednjem srečanju 
Srbiji podeli status kandidatke, če bodo 
srbske oblasti do takrat izpolnile pogoje, ki 
so bili določeni na vrhunskem srečanju 
decembra 2011; poziva srbske oblasti, naj 
ta čas porabijo za dejavno sodelovanje v 
dialogu s Prištino, da bi se v celoti izvršili 
sprejeti dogovori in da bi se našla ureditev, 
ki bi omogočala celovito udeležbo Kosova 
v regionalnem sodelovanju, tudi pri 
trgovini; meni, da bi se morala čim prej 
začeti pristopna pogajanja s Srbijo – pod 
pogojem, da se izpolni bistvena prednostna 
naloga, ki jo je v svojem mnenju 
izpostavila Komisija, in da se nadaljuje 
reformni proces –, s čimer se dokaže 
zaveza EU vključevanju te države v EU; 
opozarja, da je nadaljnje napredovanje 
Srbije v procesu evropskega povezovanja 
odvisno od napredka pri izpolnjevanju

1. pozdravlja napredek, ki ga je v procesu 
reform dosegla Srbija; je seznanjen s tem, 
da je Svet odložil odločitev o priporočilu 
Komisije, da se Srbiji podeli status države 
kandidatke; poziva Evropski svet, naj 
marca na svojem naslednjem srečanju 
Srbiji podeli status kandidatke, če bodo 
srbske oblasti do takrat izpolnile pogoje, ki 
so bili določeni na vrhunskem srečanju 
decembra 2011; poziva srbske oblasti, naj 
ta čas porabijo za dejavno sodelovanje v 
dialogu s Prištino, da bi se v celoti izvršili 
sprejeti dogovori in da bi se našla ureditev, 
ki bi omogočala celovito udeležbo Kosova 
v regionalnem sodelovanju, tudi pri 
trgovini; meni, da bi se morala čim prej 
začeti pristopna pogajanja s Srbijo – pod 
pogojem, da se izpolni bistvena prednostna 
naloga, ki jo je v svojem mnenju 
izpostavila Komisija, in da se nadaljuje 
reformni proces –, s čimer se dokaže 
zaveza EU vključevanju te države v EU; 
opozarja, da je nadaljnje napredovanje 
Srbije v procesu evropskega povezovanja 
odvisno od napredka pri doseganju
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københavnskih meril, še posebej delovanju 
pravne države, spoštovanju človekovih 
pravic in izboljšanju delovanja tržnega 
gospodarstva; pozdravlja napredek pri 
ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega 
sporazuma in preostale države članice EU 
poziva, naj brez odlašanja končajo 
postopke ratifikacije;

københavnskih meril, še posebej delovanju 
pravne države, spoštovanju človekovih 
pravic in izboljšanju delovanja tržnega 
gospodarstva; pozdravlja napredek pri 
ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega 
sporazuma in preostale države članice EU 
poziva, naj brez odlašanja končajo 
postopke ratifikacije;

Or. en

Predlog spremembe 21
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja napredek, ki ga je v procesu 
reform dosegla Srbija; je seznanjen s tem, 
da je Svet odložil odločitev o priporočilu 
Komisije, da se Srbiji podeli status države 
kandidatke; poziva Evropski svet, naj 
marca na svojem naslednjem srečanju 
Srbiji podeli status kandidatke, če bodo 
srbske oblasti do takrat izpolnile pogoje, ki 
so bili določeni na vrhunskem srečanju 
decembra 2011; poziva srbske oblasti, naj 
ta čas porabijo za dejavno sodelovanje v 
dialogu s Prištino, da bi se v celoti izvršili 
sprejeti dogovori in da bi se našla ureditev, 
ki bi omogočala celovito udeležbo Kosova 
v regionalnem sodelovanju, tudi pri 
trgovini; meni, da bi se morala čim prej 
začeti pristopna pogajanja s Srbijo – pod 
pogojem, da se izpolni bistvena prednostna 
naloga, ki jo je v svojem mnenju 
izpostavila Komisija, in da se nadaljuje 
reformni proces –, s čimer se dokaže 
zaveza EU vključevanju te države v EU;
opozarja, da je nadaljnje napredovanje 
Srbije v procesu evropskega povezovanja 
odvisno od napredka pri izpolnjevanju 
københavnskih meril, še posebej delovanju 
pravne države, spoštovanju človekovih 

1. pozdravlja napredek, ki ga je v procesu 
reform dosegla Srbija; je seznanjen s tem, 
da je Svet odložil odločitev o priporočilu 
Komisije, da se Srbiji podeli status države 
kandidatke; poziva Evropski svet, naj 
marca na svojem naslednjem srečanju 
Srbiji podeli status kandidatke, če bodo 
srbske oblasti do takrat izpolnile pogoje, ki 
so bili določeni na vrhunskem srečanju 
decembra 2011; poziva srbske oblasti, naj 
ta čas porabijo za dejavno sodelovanje v 
dialogu s Prištino, da bi se v celoti izvršili 
sprejeti dogovori in da bi se našla ureditev, 
ki bi omogočala celovito udeležbo Kosova 
v regionalnem sodelovanju, tudi pri 
trgovini; meni, da bi se morala čim prej 
začeti pristopna pogajanja s Srbijo – pod 
pogojem, da se izpolni bistvena prednostna 
naloga, ki jo je v svojem mnenju 
izpostavila Komisija, in da se nadaljuje 
reformni proces –, s čimer se dokaže 
zaveza EU vključevanju te države v EU; 
opozarja, da je nadaljnje napredovanje 
Srbije v procesu evropskega povezovanja 
odvisno od napredka pri izpolnjevanju 
københavnskih meril, še posebej delovanju 
pravne države, spoštovanju človekovih 
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pravic in izboljšanju delovanja tržnega 
gospodarstva; pozdravlja napredek pri 
ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega 
sporazuma in preostale države članice EU 
poziva, naj brez odlašanja končajo 
postopke ratifikacije;

pravic, vzdrževanju dobrih sosedskih 
odnosov in izboljšanju delovanja tržnega 
gospodarstva; pozdravlja napredek pri 
ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega 
sporazuma in preostale države članice EU 
poziva, naj brez odlašanja končajo 
postopke ratifikacije;

Or. en

Predlog spremembe 22
László Tőkés

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja napredek, ki ga je v procesu 
reform dosegla Srbija; je seznanjen s tem, 
da je Svet odložil odločitev o priporočilu 
Komisije, da se Srbiji podeli status države 
kandidatke; poziva Evropski svet, naj 
marca na svojem naslednjem srečanju 
Srbiji podeli status kandidatke, če bodo 
srbske oblasti do takrat izpolnile pogoje, ki 
so bili določeni na vrhunskem srečanju 
decembra 2011; poziva srbske oblasti, naj 
ta čas porabijo za dejavno sodelovanje v 
dialogu s Prištino, da bi se v celoti izvršili 
sprejeti dogovori in da bi se našla ureditev, 
ki bi omogočala celovito udeležbo Kosova 
v regionalnem sodelovanju, tudi pri 
trgovini; meni, da bi se morala čim prej 
začeti pristopna pogajanja s Srbijo – pod 
pogojem, da se izpolni bistvena prednostna 
naloga, ki jo je v svojem mnenju 
izpostavila Komisija, in da se nadaljuje 
reformni proces –, s čimer se dokaže 
zaveza EU vključevanju te države v EU; 
opozarja, da je nadaljnje napredovanje 
Srbije v procesu evropskega povezovanja 
odvisno od napredka pri izpolnjevanju 
københavnskih meril, še posebej delovanju 
pravne države, spoštovanju človekovih 
pravic in izboljšanju delovanja tržnega 

1. pozdravlja napredek, ki ga je v procesu 
reform dosegla Srbija; je seznanjen s tem, 
da je Svet odložil odločitev o priporočilu 
Komisije, da se Srbiji podeli status države 
kandidatke; poziva Evropski svet, naj 
marca na svojem naslednjem srečanju 
Srbiji podeli status kandidatke, če bodo 
srbske oblasti do takrat izpolnile pogoje, ki 
so bili določeni na vrhunskem srečanju 
decembra 2011; poziva srbske oblasti, naj 
ta čas porabijo za dejavno sodelovanje v 
dialogu s Prištino, da bi se v celoti izvršili 
sprejeti dogovori in da bi se našla ureditev, 
ki bi omogočala celovito udeležbo Kosova 
v regionalnem sodelovanju, tudi pri 
trgovini; meni, da bi se morala čim prej 
začeti pristopna pogajanja s Srbijo – pod 
pogojem, da se izpolni bistvena prednostna 
naloga, ki jo je v svojem mnenju 
izpostavila Komisija, in da se nadaljuje 
reformni proces –, s čimer se dokaže 
zaveza EU vključevanju te države v EU; 
opozarja, da je nadaljnje napredovanje 
Srbije v procesu evropskega povezovanja 
odvisno od napredka pri izpolnjevanju 
københavnskih meril, še posebej delovanju 
pravne države, spoštovanju človekovih 
pravic in zaščiti manjšin ter izboljšanju 
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gospodarstva; pozdravlja napredek pri 
ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega 
sporazuma in preostale države članice EU 
poziva, naj brez odlašanja končajo 
postopke ratifikacije;

delovanja tržnega gospodarstva; pozdravlja 
napredek pri ratifikaciji Stabilizacijsko-
pridružitvenega sporazuma in preostale 
države članice EU poziva, naj brez 
odlašanja končajo postopke ratifikacije;

Or. en

Predlog spremembe 23
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1 a. meni, da se morajo takoj bo dosežen 
viden napredek pri izpolnjevanju bistvene 
prednostne naloge, ki jo je v svojem 
mnenju izpostavila Komisija, in pod 
pogojem, da se nadaljuje reformni proces, 
takoj začeti pristopna pogajanja s Srbijo, s 
čimer se bo dokazala zaveza EU 
vključevanju te države v EU; opozarja, da 
dvostranski sporazumi sami po sebi ne bi 
smeli ovirati napredka pri pristopu in da 
je nadaljnje napredovanje Srbije v 
procesu evropskega povezovanja odvisno 
od napredka pri izpolnjevanju 
københavnskih meril, še posebej 
delovanju pravne države, spoštovanju 
človekovih pravic in izboljšanju delovanja 
tržnega gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 24
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1 b. pozdravlja napredek pri ratifikaciji 
Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma 
in preostale države članice EU poziva, naj 
brez odlašanja končajo postopke 
ratifikacije;

Or. en

Predlog spremembe 25
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1 a. poudarja pomen dialoga s Prištino, ki 
je potekal po dogovoru med Beogradom in 
Prištino na generalni skupščini OZN 
septembra 2010 in ga je omogočila EU; 
poudarja, da morajo biti vsi sporazumi 
skladni z resolucijo OZN št. 1244/99 in 
mednarodnim pravom;

Or. en

Predlog spremembe 26
Göran Färm

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1 a. z zadovoljstvom ugotavlja, da 
Instrument za predpristopno pomoč v 
Srbiji dobro deluje; spodbuja vlado in EU, 
naj poenostavita upravne postopke za 
financiranje iz Instrumenta za 
predpristopno pomoč, da bi postal 
dostopnejši manjšim upravičencem in 
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upravičencem, ki so bolj oddaljeni od 
centra; poudarja, da je treba v prihodnjem 
pregledu finančnega okvira EU ohraniti 
ustrezno raven predpristopne pomoči;

Or. en

Predlog spremembe 27
Pervenche Berès

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1 a. poziva srbske oblasti, naj v tesnem 
sodelovanju z lokalnimi organi, 
pristojnimi za opravljanje storitev 
socialnega skrbstva, oblikujejo 
institucionalni in zakonodajni okvir za 
organizacijo storitev socialnega skrbstva, 
naj bolje usklajujejo opravljanje storitev 
in podeljevanje pravic, ju prilagodijo 
lokalnim potrebam in potencialne in 
dejanske upravičence vključijo v 
oblikovanje, spremljanje in ocenjevanje 
sistema in njegovih rezultatov; 

Or. en

Predlog spremembe 28
Pervenche Berès

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1 b. poziva srbske oblasti, naj okrepijo 
zmogljivosti lokalnih občin, tako da bodo 
te lahko oblikovale načrten pristop k 
zagotavljanju socialnega skrbstva za tiste, 
ki ga potrebujejo, in poskrbele za ustrezno 
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ravnotežje med oblikami skrbi, ki temeljijo 
na skupnosti in institucionalnimi 
oblikami;

Or. en

Predlog spremembe 29
Pervenche Berès

Predlog resolucije
Odstavek 1 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1 c. poziva Srbijo in Komisijo, naj 
poskrbita za to, da strukturne reforme in 
liberalizacija, ki so del napredka k 
članstvu v EU, ne bodo pripeljale do 
poslabšanja delovnih pogojev ter 
delavskih in sindikalnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 30
Pervenche Berès

Predlog resolucije
Odstavek 1 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1 d. poziva srbske oblasti, naj sprejmejo 
zakonodajo, ki bo zagotovila samodejno 
plačevanje prispevkov za pokojnine in 
socialne varnosti za delavce, z jasno 
opredeljenimi sankcijami za delodajalce, 
ki kršijo zakonodajne določbe;

Or. en

Predlog spremembe 31
Pervenche Berès
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Predlog resolucije
Odstavek 1 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1 e. pozdravlja srbsko nacionalno 
strategijo za izboljšanje položaja Romov 
in z njo povezan akcijski načrt iz leta 
2009; spodbuja srbske oblasti k izvajanju 
strategije in akcijskega načrta;

Or. en

Predlog spremembe 32
Pervenche Berès

Predlog resolucije
Odstavek 1 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1 f. pozdravlja srbski zakon proti 
diskriminaciji, sprejet leta 2009; vendar 
predlaga, da se izvaja skladno s pravnim 
redom EU, zlasti glede opredelitve 
posredne diskriminacije;

Or. en

Predlog spremembe 33
Pervenche Berès

Predlog resolucije
Odstavek 1 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1 g. poziva Srbijo, naj nadaljuje z 
ratifikacijo in izvajanjem konvencij 
Mednarodne organizacije dela, da bi vsem 
delavcem zagotovila dostojno delo in 
socialno varnost;
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Or. en

Predlog spremembe 34
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. čestita državi, ker je predala še zadnja 
ubežnika, ki ju je iskalo Mednarodno 
kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo, 
Ratka Mladića in Gorana Hadžića; 
poudarja, da pri njunem prijetju ni šlo zgolj 
za zahtevo, ki je bila pogoj za nadaljnji 
napredek Srbije na poti v EU, temveč 
predvsem za korak v smeri zagotavljanja 
pravice za žrtve konfliktov v nekdanji 
Jugoslaviji v 90. letih 20. stoletja ter sprave 
v tej regiji; poziva k temeljiti preiskavi in 
kazenskopravnemu pregonu oseb, ki so 
sodelovale v podpornih omrežjih, ki so 
ubežnikoma omogočala, da sta se tako 
dolgo skrivala, zlasti v vojaških in civilnih 
varnostnih službah;

2. pozdravlja sodelovanje Srbije pri 
predaji še zadnjih ubežnikov, ki ju je 
iskalo Mednarodno kazensko sodišče za 
nekdanjo Jugoslavijo, Ratka Mladića in 
Gorana Hadžića; poudarja, da pri njunem 
prijetju ni šlo zgolj za zahtevo, ki je bila 
pogoj za nadaljnji napredek Srbije na poti v 
EU, temveč predvsem za korak v smeri 
zagotavljanja pravice za žrtve konfliktov v 
nekdanji Jugoslaviji v 90. letih 20. stoletja 
ter sprave v tej regiji; poziva k temeljiti 
preiskavi in kazenskopravnemu pregonu 
oseb, ki so sodelovale v podpornih 
omrežjih, ki so ubežnikoma omogočala, da 
sta se tako dolgo skrivala, zlasti v vojaških 
in civilnih varnostnih službah;

Or. en

Predlog spremembe 35
Marietta Gianaku (Marietta Giannakou)

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. čestita državi, ker je predala še zadnja 
ubežnika, ki ju je iskalo Mednarodno 
kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo, 
Ratka Mladića in Gorana Hadžića; 
poudarja, da pri njunem prijetju ni šlo zgolj 
za zahtevo, ki je bila pogoj za nadaljnji 
napredek Srbije na poti v EU, temveč 

2. čestita državi, ker je dosegla popolnoma 
zadovoljivo sodelovanje z Mednarodnim 
kazenskim sodiščem za nekdanjo 
Jugoslavijo in predala še zadnja ubežnika, 
ki ju je iskalo Mednarodno kazensko 
sodišče za nekdanjo Jugoslavijo, Ratka 
Mladića in Gorana Hadžića; poudarja, da 



PE480.653v01-00 26/121 AM\890151SL.doc

SL

predvsem za korak v smeri zagotavljanja 
pravice za žrtve konfliktov v nekdanji 
Jugoslaviji v 90. letih 20. stoletja ter sprave 
v tej regiji; poziva k temeljiti preiskavi in 
kazenskopravnemu pregonu oseb, ki so 
sodelovale v podpornih omrežjih, ki so 
ubežnikoma omogočala, da sta se tako 
dolgo skrivala, zlasti v vojaških in civilnih 
varnostnih službah;

pri njunem prijetju ni šlo zgolj za zahtevo, 
ki je bila pogoj za nadaljnji napredek Srbije 
na poti v EU, temveč predvsem za korak v 
smeri zagotavljanja pravice za žrtve 
konfliktov v nekdanji Jugoslaviji v 90. letih 
20. stoletja ter sprave v tej regiji; poziva k 
temeljiti preiskavi in kazenskopravnemu 
pregonu oseb, ki so sodelovale v podpornih 
omrežjih, ki so ubežnikoma omogočala, da 
sta se tako dolgo skrivala, zlasti v vojaških 
in civilnih varnostnih službah;

Or. en

Predlog spremembe 36
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. čestita državi, ker je predala še zadnja 
ubežnika, ki ju je iskalo Mednarodno 
kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo, 
Ratka Mladića in Gorana Hadžića; 
poudarja, da pri njunem prijetju ni šlo zgolj 
za zahtevo, ki je bila pogoj za nadaljnji 
napredek Srbije na poti v EU, temveč 
predvsem za korak v smeri zagotavljanja 
pravice za žrtve konfliktov v nekdanji 
Jugoslaviji v 90. letih 20. stoletja ter sprave 
v tej regiji; poziva k temeljiti preiskavi in 
kazenskopravnemu pregonu oseb, ki so 
sodelovale v podpornih omrežjih, ki so 
ubežnikoma omogočala, da sta se tako 
dolgo skrivala, zlasti v vojaških in civilnih 
varnostnih službah;

2. čestita državi, ker je predala še zadnja 
ubežnika, ki ju je iskalo Mednarodno 
kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo, 
Ratka Mladića in Gorana Hadžića in s tem 
dosegla popolnoma zadovoljivo raven 
sodelovanja z Mednarodnim kazenskim 
sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo;
poudarja, da pri njunem prijetju ni šlo zgolj 
za zahtevo, ki je bila pogoj za nadaljnji 
napredek Srbije na poti v EU, temveč 
predvsem za korak v smeri zagotavljanja 
pravice za žrtve konfliktov v nekdanji 
Jugoslaviji v 90. letih 20. stoletja ter sprave 
v tej regiji; poziva k temeljiti preiskavi in 
kazenskopravnemu pregonu oseb, ki so 
sodelovale v podpornih omrežjih, ki so 
ubežnikoma omogočala, da sta se tako 
dolgo skrivala, zlasti v vojaških in civilnih 
varnostnih službah;

Or. en
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Predlog spremembe 37
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Traian Ungureanu

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. čestita državi, ker je predala še zadnja 
ubežnika, ki ju je iskalo Mednarodno 
kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo, 
Ratka Mladića in Gorana Hadžića; 
poudarja, da pri njunem prijetju ni šlo zgolj 
za zahtevo, ki je bila pogoj za nadaljnji 
napredek Srbije na poti v EU, temveč 
predvsem za korak v smeri zagotavljanja 
pravice za žrtve konfliktov v nekdanji 
Jugoslaviji v 90. letih 20. stoletja ter sprave 
v tej regiji; poziva k temeljiti preiskavi in 
kazenskopravnemu pregonu oseb, ki so 
sodelovale v podpornih omrežjih, ki so 
ubežnikoma omogočala, da sta se tako 
dolgo skrivala, zlasti v vojaških in civilnih 
varnostnih službah;

2. čestita državi, ker je predala še zadnja 
ubežnika, ki ju je iskalo Mednarodno 
kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo, 
Ratka Mladića in Gorana Hadžića in s tem 
dosegla popolnoma zadovoljivo raven 
sodelovanja z Mednarodnim kazenskim 
sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo;
poudarja, da pri njunem prijetju ni šlo zgolj 
za zahtevo, ki je bila pogoj za nadaljnji 
napredek Srbije na poti v EU, temveč 
predvsem za korak v smeri zagotavljanja 
pravice za žrtve konfliktov v nekdanji 
Jugoslaviji v 90. letih 20. stoletja ter sprave 
v tej regiji; poziva k temeljiti preiskavi in 
kazenskopravnemu pregonu oseb, ki so 
sodelovale v podpornih omrežjih, ki so 
ubežnikoma omogočala, da sta se tako 
dolgo skrivala, zlasti v vojaških in civilnih 
varnostnih službah;

Or. en

Predlog spremembe 38
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. čestita državi, ker je predala še zadnja 
ubežnika, ki ju je iskalo Mednarodno 
kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo, 
Ratka Mladića in Gorana Hadžića; 
poudarja, da pri njunem prijetju ni šlo zgolj 
za zahtevo, ki je bila pogoj za nadaljnji 
napredek Srbije na poti v EU, temveč 
predvsem za korak v smeri zagotavljanja 

2. čestita državi, ker je predala še zadnja 
ubežnika, ki ju je iskalo Mednarodno 
kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo, 
Ratka Mladića in Gorana Hadžića; 
poudarja, da pri njunem prijetju ni šlo zgolj 
za zahtevo, ki je bila pogoj za nadaljnji 
napredek Srbije na poti v EU, temveč 
predvsem za korak v smeri zagotavljanja 
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pravice za žrtve konfliktov v nekdanji 
Jugoslaviji v 90. letih 20. stoletja ter sprave 
v tej regiji; poziva k temeljiti preiskavi in 
kazenskopravnemu pregonu oseb, ki so 
sodelovale v podpornih omrežjih, ki so 
ubežnikoma omogočala, da sta se tako 
dolgo skrivala, zlasti v vojaških in civilnih 
varnostnih službah;

pravice za žrtve konfliktov v nekdanji 
Jugoslaviji v 90. letih 20. stoletja ter sprave 
v tej regiji; poziva k nepretrganemu 
sodelovanju s tem sodiščem in temeljiti 
preiskavi in kazenskopravnemu pregonu 
oseb, ki so sodelovale v podpornih 
omrežjih, ki so ubežnikoma omogočala, da 
sta se tako dolgo skrivala, zlasti v vojaških 
in civilnih varnostnih službah;

Or. en

Predlog spremembe 39
György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. čestita državi, ker je predala še zadnja 
ubežnika, ki ju je iskalo Mednarodno 
kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo, 
Ratka Mladića in Gorana Hadžića; 
poudarja, da pri njunem prijetju ni šlo zgolj 
za zahtevo, ki je bila pogoj za nadaljnji 
napredek Srbije na poti v EU, temveč 
predvsem za korak v smeri zagotavljanja 
pravice za žrtve konfliktov v nekdanji 
Jugoslaviji v 90. letih 20. stoletja ter sprave 
v tej regiji; poziva k temeljiti preiskavi in 
kazenskopravnemu pregonu oseb, ki so 
sodelovale v podpornih omrežjih, ki so 
ubežnikoma omogočala, da sta se tako 
dolgo skrivala, zlasti v vojaških in civilnih 
varnostnih službah;

2. čestita državi, ker je predala še zadnja 
ubežnika, ki ju je iskalo Mednarodno 
kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo, 
Ratka Mladića in Gorana Hadžića; 
poudarja, da pri njunem prijetju ni šlo zgolj 
za zahtevo, ki je bila pogoj za nadaljnji 
napredek Srbije na poti v EU, temveč 
predvsem za korak v smeri zagotavljanja 
pravice za žrtve konfliktov v nekdanji 
Jugoslaviji v 90. letih 20. stoletja ter sprave 
v tej regiji; poziva k temeljiti preiskavi in 
kazenskopravnemu pregonu oseb, ki so 
sodelovale v podpornih omrežjih, ki so 
ubežnikoma omogočala, da sta se tako 
dolgo skrivala, zlasti v vojaških in civilnih 
varnostnih službah; poziva srbsko vlado, 
naj vzpostavi zavzeto in nepretrgano 
sodelovanje z Mednarodnim kazenskim 
sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo;

Or. en

Predlog spremembe 40
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)
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Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2 a. pozdravlja pozitiven premik v stališču 
nekaterih držav članic med Svetom za 
zunanje zadeve, ki je potekal 23. 
decembra 2011, glede podelitve Srbiji  
statusa države kandidatke na naslednjem 
srečanju Evropskega sveta v marcu; 

Or. en

Predlog spremembe 41
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. je zelo zaskrbljen zaradi dogodkov na 
severu Kosova v drugi polovici leta 2011 
in še posebej zaradi nasilja, ki je bilo 
posledica julijskih incidentov; ponovno 
poudarja, da lahko le rešitev s pogajanji v 
okviru dialoga s Prištino trajno odpravi 
napetosti v tej regiji; v zvezi s tem 
pozdravlja dosežene sporazume in poziva 
srbsko vlado, naj jih izvaja v celoti in brez 
odlašanja; kot prve korake pri izvajanju 
sporazumov pozdravlja nemoten pretok 
blaga, ki ga je omogočilo sprejetje 
carinskih oznak, predaja prvih 10 000 kopij 
rojstnih listov srbskih oblasti Eulexu ter 
začetek izvajanja sporazuma o prostem 
gibanju 26. decembra 2011; pozdravlja 
izjave predsednika Tadića o tem, da je 
treba barikade podreti in jih nato deloma 
odstraniti; opozarja, da je prost pretok 
ljudi, blaga, idej in kapitala temeljna 
vrednota v EU, ter poziva srbske oblasti, 
naj zagotovijo, da bodo preostale barikade 
trajno odstranjene in bo tako omogočen 

3. je zelo zaskrbljen zaradi dogodkov na 
severu Kosova v drugi polovici leta 2011 
in še posebej zaradi nasilja, ki je bilo 
posledica julijskih incidentov in napadov 
na mednarodne sile Kforja, ki so sledili; 
obsoja taka dejanja in ponovno poudarja, 
da lahko le rešitev s pogajanji v okviru 
dialoga med Beogradom in Prištino trajno 
odpravi napetosti v tej regiji; v zvezi s tem 
pozdravlja do sedaj dosežene sporazume; z 
zadovoljstvom ugotavlja, da je srbska 
vlada znova konstruktivno pristopila k 
temu dialogu, kar je razvidno iz sprejetja 
integriranega upravljanja mej in iz tega, 
da je že bil sprejet dogovor o načelu 
sodelovanja Kosova v regionalnih 
forumih; poudarja pomen celovitega in 
pravočasnega izvajanja dogovorov, 
sprejetih s pomočjo mediacije EU in kot 
prve pozitivne korake v to smer pozdravlja 
nemoten pretok blaga, ki ga je omogočilo 
sprejetje carinskih oznak, predaja prvih 
10 000 kopij rojstnih listov srbskih oblasti 
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nemoten dostop do mejnih prehodov;
poziva srbske oblasti, naj spodbujajo 
sodelovanje Eulexa s kosovskimi Srbi, da 
se Eulexu in Kforju omogoči, da v celoti 
izvršujeta svoj mandat;

Eulexu ter začetek izvajanja sporazuma o 
prostem gibanju 26. decembra 2011; 
pozdravlja izjave predsednika Tadića o 
tem, da je treba barikade podreti in jih nato 
deloma odstraniti in njegov načrt štirih 
točk za trajno rešitev vprašanja Kosova; 
opozarja, da je prost pretok ljudi, blaga, 
idej in kapitala temeljna vrednota v EU, ter 
poziva srbske oblasti, naj si še naprej 
prizadevajo za to, da bodo preostale 
barikade trajno odstranjene in bo tako 
omogočen nemoten dostop do mejnih 
prehodov, obenem pa sodelovanje Eulexa s 
kosovskimi Srbi, da se Eulexu in Kforju 
omogoči, da v celoti izvršujeta svoj 
mandat;

Or. en

Predlog spremembe 42
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. je zelo zaskrbljen zaradi dogodkov na 
severu Kosova v drugi polovici leta 2011 
in še posebej zaradi nasilja, ki je bilo 
posledica julijskih incidentov; ponovno 
poudarja, da lahko le rešitev s pogajanji v 
okviru dialoga s Prištino trajno odpravi 
napetosti v tej regiji; v zvezi s tem 
pozdravlja dosežene sporazume in poziva 
srbsko vlado, naj jih izvaja v celoti in brez 
odlašanja; kot prve korake pri izvajanju 
sporazumov pozdravlja nemoten pretok 
blaga, ki ga je omogočilo sprejetje 
carinskih oznak, predaja prvih 10 000 kopij 
rojstnih listov srbskih oblasti Eulexu ter 
začetek izvajanja sporazuma o prostem 
gibanju 26. decembra 2011; pozdravlja 
izjave predsednika Tadića o tem, da je 
treba barikade podreti in jih nato deloma 

3. je zelo zaskrbljen zaradi dogodkov na 
severu Kosova v drugi polovici leta 2011 
in še posebej zaradi nasilja, ki je bilo 
posledica julijskih incidentov; ponovno 
poudarja, da lahko le rešitev s pogajanji v 
okviru dialoga s Prištino, ki ne bo 
vključeval statusa Kosova kot neodvisne 
države ali vplival na ta status, trajno 
odpravi napetosti v tej regiji; v zvezi s tem 
pozdravlja dosežene sporazume in poziva 
srbsko vlado, naj jih izvaja v celoti in brez 
odlašanja; kot prve korake pri izvajanju 
sporazumov pozdravlja nemoten pretok 
blaga, ki ga je omogočilo sprejetje 
carinskih oznak, predaja prvih 10 000 kopij 
rojstnih listov srbskih oblasti Eulexu ter 
začetek izvajanja sporazuma o prostem 
gibanju 26. decembra 2011; pozdravlja 
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odstraniti; opozarja, da je prost pretok 
ljudi, blaga, idej in kapitala temeljna 
vrednota v EU, ter poziva srbske oblasti, 
naj zagotovijo, da bodo preostale barikade 
trajno odstranjene in bo tako omogočen 
nemoten dostop do mejnih prehodov; 
poziva srbske oblasti, naj spodbujajo 
sodelovanje Eulexa s kosovskimi Srbi, da 
se Eulexu in Kforju omogoči, da v celoti 
izvršujeta svoj mandat;

izjave predsednika Tadića o tem, da je 
treba barikade podreti in jih nato deloma 
odstraniti; opozarja, da je prost pretok 
ljudi, blaga, idej in kapitala temeljna 
vrednota v EU, ter poziva srbske oblasti, 
naj zagotovijo, da bodo preostale barikade 
trajno odstranjene in bo tako omogočen 
nemoten dostop do in prehod mejnih 
prehodov; poziva srbske oblasti, naj 
spodbujajo sodelovanje Eulexa s 
kosovskimi Srbi, da se Eulexu in Kforju 
omogoči, da v celoti izvršujeta svoj 
mandat, ter opominja srbsko vlado na 
njeno obveznost, da naredi vse v svoji 
moči za preprečitev nasilnih napadov na 
evropske varnostne sile v tem območju;

Or. en

Predlog spremembe 43
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. je zelo zaskrbljen zaradi dogodkov na 
severu Kosova v drugi polovici leta 2011 
in še posebej zaradi nasilja, ki je bilo 
posledica julijskih incidentov; ponovno 
poudarja, da lahko le rešitev s pogajanji v 
okviru dialoga s Prištino trajno odpravi
napetosti v tej regiji; v zvezi s tem 
pozdravlja dosežene sporazume in poziva 
srbsko vlado, naj jih izvaja v celoti in brez 
odlašanja; kot prve korake pri izvajanju 
sporazumov pozdravlja nemoten pretok 
blaga, ki ga je omogočilo sprejetje 
carinskih oznak, predaja prvih 10 000 kopij
rojstnih listov srbskih oblasti Eulexu ter 
začetek izvajanja sporazuma o prostem 
gibanju 26. decembra 2011; pozdravlja 
izjave predsednika Tadića o tem, da je 
treba barikade podreti in jih nato deloma 
odstraniti; opozarja, da je prost pretok 

3. je zelo zaskrbljen zaradi dogodkov na 
severu Kosova v drugi polovici leta 2011 
in še posebej zaradi nasilja, ki je bilo 
posledica julijskih incidentov; ponovno 
poudarja, da lahko le stalna politična 
prizadevanja in rešitev s pogajanji v 
okviru dialoga s Prištino trajno odpravijo
napetosti v tej regiji; v zvezi s tem 
pozdravlja dosežene sporazume in poziva 
srbsko vlado, naj jih izvaja v celoti in brez 
odlašanja; kot prve korake pri izvajanju 
sporazumov pozdravlja nemoten pretok 
blaga, ki ga je omogočilo sprejetje 
carinskih oznak, predaja prvih 10 000 kopij 
rojstnih listov srbskih oblasti Eulexu ter 
začetek izvajanja sporazuma o prostem 
gibanju 26. decembra 2011; pozdravlja 
izjave predsednika Tadića o tem, da je 
treba barikade podreti in jih nato deloma 
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ljudi, blaga, idej in kapitala temeljna 
vrednota v EU, ter poziva srbske oblasti, 
naj zagotovijo, da bodo preostale barikade 
trajno odstranjene in bo tako omogočen 
nemoten dostop do mejnih prehodov; 
poziva srbske oblasti, naj spodbujajo 
sodelovanje Eulexa s kosovskimi Srbi, da 
se Eulexu in Kforju omogoči, da v celoti 
izvršujeta svoj mandat;

odstraniti; opozarja, da je prost pretok 
ljudi, blaga, idej in kapitala temeljna 
vrednota v EU, ter poziva srbske oblasti, 
naj dodatno podprejo in omogočijo, da 
bodo preostale barikade trajno odstranjene 
in bo tako omogočen nemoten dostop do 
mejnih prehodov; poziva srbske oblasti, naj 
spodbujajo sodelovanje Eulexa s 
kosovskimi Srbi, da se Eulexu in Kforju 
omogoči, da v celoti izvršujeta svoj 
mandat;

Or. en

Predlog spremembe 44
Kristian Vigenin

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. je zelo zaskrbljen zaradi dogodkov na 
severu Kosova v drugi polovici leta 2011 
in še posebej zaradi nasilja, ki je bilo 
posledica julijskih incidentov; ponovno 
poudarja, da lahko le rešitev s pogajanji v 
okviru dialoga s Prištino trajno odpravi
napetosti v tej regiji; v zvezi s tem
pozdravlja dosežene sporazume in poziva 
srbsko vlado, naj jih izvaja v celoti in brez 
odlašanja; kot prve korake pri izvajanju 
sporazumov pozdravlja nemoten pretok 
blaga, ki ga je omogočilo sprejetje 
carinskih oznak, predaja prvih 10 000 kopij 
rojstnih listov srbskih oblasti Eulexu ter 
začetek izvajanja sporazuma o prostem 
gibanju 26. decembra 2011; pozdravlja 
izjave predsednika Tadića o tem, da je 
treba barikade podreti in jih nato deloma 
odstraniti; opozarja, da je prost pretok 
ljudi, blaga, idej in kapitala temeljna 
vrednota v EU, ter poziva srbske oblasti, 
naj zagotovijo, da bodo preostale barikade 
trajno odstranjene in bo tako omogočen 
nemoten dostop do mejnih prehodov; 

3. je zelo zaskrbljen zaradi dogodkov na 
severu Kosova v drugi polovici leta 2011 
in še posebej zaradi nasilja, ki je bilo 
posledica julijskih incidentov; ponovno 
poudarja, da lahko le pragmatične in 
trajnostne rešitve s pogajanji v okviru 
dialoga s Prištino trajno odpravijo
napetosti v tej regiji; v zvezi s tem 
pozdravlja dosežene sporazume in poziva 
srbsko vlado, naj jih izvaja v celoti in brez 
odlašanja; kot prve korake pri izvajanju 
sporazumov pozdravlja nemoten pretok 
blaga, ki ga je omogočilo sprejetje 
carinskih oznak, predaja prvih 10 000 kopij 
rojstnih listov srbskih oblasti Eulexu ter 
začetek izvajanja sporazuma o prostem 
gibanju 26. decembra 2011; pozdravlja 
izjave predsednika Tadića o tem, da je 
treba barikade podreti in jih nato deloma 
odstraniti; opozarja, da je prost pretok 
ljudi, blaga, idej, storitev in kapitala 
temeljna vrednota v EU, ter poziva srbske 
oblasti, naj zagotovijo, da bodo preostale 
barikade trajno odstranjene in bo tako
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poziva srbske oblasti, naj spodbujajo 
sodelovanje Eulexa s kosovskimi Srbi, da 
se Eulexu in Kforju omogoči, da v celoti 
izvršujeta svoj mandat;

omogočen nemoten dostop do mejnih 
prehodov; poziva srbske oblasti, naj 
spodbujajo sodelovanje Eulexa s 
kosovskimi Srbi, da se Eulexu in Kforju 
omogoči, da v celoti izvršujeta svoj 
mandat;

Or. en

Predlog spremembe 45
György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. je zelo zaskrbljen zaradi dogodkov na 
severu Kosova v drugi polovici leta 2011 
in še posebej zaradi nasilja, ki je bilo 
posledica julijskih incidentov; ponovno 
poudarja, da lahko le rešitev s pogajanji v 
okviru dialoga s Prištino trajno odpravi 
napetosti v tej regiji; v zvezi s tem 
pozdravlja dosežene sporazume in poziva 
srbsko vlado, naj jih izvaja v celoti in brez 
odlašanja; kot prve korake pri izvajanju 
sporazumov pozdravlja nemoten pretok 
blaga, ki ga je omogočilo sprejetje 
carinskih oznak, predaja prvih 10 000 kopij 
rojstnih listov srbskih oblasti Eulexu ter 
začetek izvajanja sporazuma o prostem 
gibanju 26. decembra 2011; pozdravlja 
izjave predsednika Tadića o tem, da je 
treba barikade podreti in jih nato deloma 
odstraniti; opozarja, da je prost pretok 
ljudi, blaga, idej in kapitala temeljna 
vrednota v EU, ter poziva srbske oblasti, 
naj zagotovijo, da bodo preostale barikade 
trajno odstranjene in bo tako omogočen 
nemoten dostop do mejnih prehodov; 
poziva srbske oblasti, naj spodbujajo 
sodelovanje Eulexa s kosovskimi Srbi, da 
se Eulexu in Kforju omogoči, da v celoti 
izvršujeta svoj mandat;

3. je zelo zaskrbljen zaradi dogodkov na 
severu Kosova v drugi polovici leta 2011 
in še posebej zaradi nasilja, ki je bilo 
posledica julijskih incidentov; ponovno 
poudarja, da lahko le rešitev s pogajanji v 
okviru dialoga s Prištino trajno odpravi 
napetosti v tej regiji in opozarja na bistven 
pomen trajnega odnosa med večino in 
manjšino, ki bo temeljil na vzajemnem 
spoštovanju; v zvezi s tem pozdravlja 
dosežene sporazume in poziva srbsko 
vlado, naj jih izvaja v celoti in brez 
odlašanja; kot prve korake pri izvajanju 
sporazumov pozdravlja nemoten pretok 
blaga, ki ga je omogočilo sprejetje 
carinskih oznak, predaja prvih 10 000 kopij 
rojstnih listov srbskih oblasti Eulexu ter 
začetek izvajanja sporazuma o prostem 
gibanju 26. decembra 2011; pozdravlja 
izjave predsednika Tadića o tem, da je 
treba barikade podreti in jih nato deloma 
odstraniti; opozarja, da je prost pretok 
ljudi, blaga, idej in kapitala temeljna 
vrednota v EU, ter poziva srbske oblasti, 
naj spodbudijo, da bodo preostale barikade 
trajno odstranjene in bo tako omogočen 
nemoten dostop do mejnih prehodov; 
poziva srbske oblasti, naj spodbujajo 
sodelovanje Eulexa s kosovskimi Srbi, da 
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se Eulexu in Kforju omogoči, da v celoti 
izvršujeta svoj mandat;

Or. en

Predlog spremembe 46
Marietta Gianaku (Marietta Giannakou)

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. je zelo zaskrbljen zaradi dogodkov na 
severu Kosova v drugi polovici leta 2011 
in še posebej zaradi nasilja, ki je bilo 
posledica julijskih incidentov; ponovno 
poudarja, da lahko le rešitev s pogajanji v 
okviru dialoga s Prištino trajno odpravi 
napetosti v tej regiji; v zvezi s tem 
pozdravlja dosežene sporazume in poziva 
srbsko vlado, naj jih izvaja v celoti in brez 
odlašanja; kot prve korake pri izvajanju 
sporazumov pozdravlja nemoten pretok 
blaga, ki ga je omogočilo sprejetje 
carinskih oznak, predaja prvih 10 000 kopij 
rojstnih listov srbskih oblasti Eulexu ter 
začetek izvajanja sporazuma o prostem 
gibanju 26. decembra 2011; pozdravlja 
izjave predsednika Tadića o tem, da je 
treba barikade podreti in jih nato deloma 
odstraniti; opozarja, da je prost pretok 
ljudi, blaga, idej in kapitala temeljna 
vrednota v EU, ter poziva srbske oblasti, 
naj zagotovijo, da bodo preostale barikade 
trajno odstranjene in bo tako omogočen 
nemoten dostop do mejnih prehodov; 
poziva srbske oblasti, naj spodbujajo 
sodelovanje Eulexa s kosovskimi Srbi, da 
se Eulexu in Kforju omogoči, da v celoti 
izvršujeta svoj mandat;

3. je zelo zaskrbljen zaradi dogodkov na 
severu Kosova v drugi polovici leta 2011 
in še posebej zaradi nasilja, ki je bilo 
posledica julijskih incidentov; ponovno 
poudarja, da lahko le rešitev s pogajanji v 
okviru dialoga s Prištino trajno odpravi 
napetosti v tej regiji; v zvezi s tem 
pozdravlja dosežene sporazume in poziva 
srbsko vlado, naj preide na njihovo 
izvajanje v dobri veri in brez odlašanja; kot 
prve korake pri izvajanju sporazumov 
pozdravlja nemoten pretok blaga, ki ga je 
omogočilo sprejetje carinskih oznak, 
predaja prvih 10 000 kopij rojstnih listov 
srbskih oblasti Eulexu ter začetek izvajanja 
sporazuma o prostem gibanju 26. decembra 
2011; pozdravlja izjave predsednika Tadića 
o tem, da je treba barikade podreti in jih 
nato deloma odstraniti; opozarja, da je 
prost pretok ljudi, blaga, idej in kapitala 
temeljna vrednota v EU, ter poziva srbske 
oblasti, naj zagotovijo, da bodo preostale 
barikade trajno odstranjene in bo tako 
omogočen nemoten dostop do mejnih 
prehodov; poziva srbske oblasti, naj 
spodbujajo sodelovanje Eulexa s 
kosovskimi Srbi, da se Eulexu in Kforju 
omogoči, da v celoti izvršujeta svoj 
mandat;

Or. en
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Predlog spremembe 47
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. je zelo zaskrbljen zaradi dogodkov na 
severu Kosova v drugi polovici leta 2011 
in še posebej zaradi nasilja, ki je bilo 
posledica julijskih incidentov; ponovno 
poudarja, da lahko le rešitev s pogajanji v 
okviru dialoga s Prištino trajno odpravi 
napetosti v tej regiji; v zvezi s tem 
pozdravlja dosežene sporazume in poziva 
srbsko vlado, naj jih izvaja v celoti in brez 
odlašanja; kot prve korake pri izvajanju 
sporazumov pozdravlja nemoten pretok 
blaga, ki ga je omogočilo sprejetje 
carinskih oznak, predaja prvih 10 000 kopij 
rojstnih listov srbskih oblasti Eulexu ter 
začetek izvajanja sporazuma o prostem 
gibanju 26. decembra 2011; pozdravlja 
izjave predsednika Tadića o tem, da je 
treba barikade podreti in jih nato deloma 
odstraniti; opozarja, da je prost pretok 
ljudi, blaga, idej in kapitala temeljna 
vrednota v EU, ter poziva srbske oblasti, 
naj zagotovijo, da bodo preostale barikade 
trajno odstranjene in bo tako omogočen 
nemoten dostop do mejnih prehodov; 
poziva srbske oblasti, naj spodbujajo 
sodelovanje Eulexa s kosovskimi Srbi, da 
se Eulexu in Kforju omogoči, da v celoti 
izvršujeta svoj mandat;

3. je zelo zaskrbljen zaradi dogodkov na 
severu Kosova v drugi polovici leta 2011 
in še posebej zaradi nasilja, ki je bilo 
posledica julijskih incidentov; ponovno 
poudarja, da lahko le rešitev s pogajanji v 
okviru dialoga s Prištino trajno odpravi 
napetosti v tej regiji; v zvezi s tem 
pozdravlja dosežene sporazume in poziva 
srbsko vlado, naj jih izvaja v celoti in brez 
odlašanja; poudarja pomen sodelovanja 
Kosova na regionalnih forumih za 
stabilnost in razvoj regije; kot prve korake 
pri izvajanju sporazumov pozdravlja 
nemoten pretok blaga, ki ga je omogočilo 
sprejetje carinskih oznak, predaja prvih 
10 000 kopij rojstnih listov srbskih oblasti 
Eulexu ter začetek izvajanja sporazuma o 
prostem gibanju 26. decembra 2011; 
pozdravlja izjave predsednika Tadića o 
tem, da je treba barikade podreti in jih nato 
deloma odstraniti; poziva politične 
voditelje, naj imajo konstruktivno 
razpravo, da ne bi ogrozili izvajanja 
doseženih sporazumov in potekajočih 
pogajanj med Srbijo in Kosovim;
opozarja, da je prost pretok ljudi, blaga, 
idej in kapitala temeljna vrednota v EU, ter 
poziva srbske oblasti, naj zagotovijo, da 
bodo preostale barikade trajno odstranjene 
in bo tako omogočen nemoten dostop do 
mejnih prehodov; poziva srbske oblasti, naj 
spodbujajo sodelovanje Eulexa s 
kosovskimi Srbi, da se Eulexu in Kforju 
omogoči, da v celoti izvršujeta svoj 
mandat;

Or. en
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Predlog spremembe 48
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. je zelo zaskrbljen zaradi dogodkov na 
severu Kosova v drugi polovici leta 2011 
in še posebej zaradi nasilja, ki je bilo 
posledica julijskih incidentov; ponovno 
poudarja, da lahko le rešitev s pogajanji v 
okviru dialoga s Prištino trajno odpravi 
napetosti v tej regiji; v zvezi s tem 
pozdravlja dosežene sporazume in poziva 
srbsko vlado, naj jih izvaja v celoti in brez 
odlašanja; kot prve korake pri izvajanju 
sporazumov pozdravlja nemoten pretok 
blaga, ki ga je omogočilo sprejetje 
carinskih oznak, predaja prvih 10 000 
kopij rojstnih listov srbskih oblasti Eulexu 
ter začetek izvajanja sporazuma o prostem 
gibanju 26. decembra 2011; pozdravlja 
izjave predsednika Tadića o tem, da je 
treba barikade podreti in jih nato deloma 
odstraniti; opozarja, da je prost pretok 
ljudi, blaga, idej in kapitala temeljna 
vrednota v EU, ter poziva srbske oblasti, 
naj zagotovijo, da bodo preostale barikade 
trajno odstranjene in bo tako omogočen 
nemoten dostop do mejnih prehodov; 
poziva srbske oblasti, naj spodbujajo 
sodelovanje Eulexa s kosovskimi Srbi, da 
se Eulexu in Kforju omogoči, da v celoti 
izvršujeta svoj mandat;

3. je zelo zaskrbljen zaradi dogodkov na 
severu Kosova v drugi polovici leta 2011 
in še posebej zaradi nasilja, ki je bilo 
posledica julijskih incidentov; ponovno 
poudarja, da lahko le rešitev s pogajanji v 
okviru dialoga s Prištino trajno odpravi 
napetosti v tej regiji; v zvezi s tem 
pozdravlja dosežene sporazume in poziva 
srbsko vlado, naj jih izvaja v celoti in brez 
odlašanja; kot prve korake pri izvajanju 
sporazumov pozdravlja nemoten pretok 
blaga, ki ga je omogočilo sprejetje 
carinskih oznak, predajo nekaj prvih 
10.000 - 15.000 civilnih matičnih knjig, ki 
so jih na Kosovu vzele srbske oblasti,
Eulexu ter začetek izvajanja sporazuma o 
prostem gibanju 26. decembra 2011; 
pozdravlja izjave predsednika Tadića o 
tem, da je treba barikade podreti in jih nato 
deloma odstraniti; opozarja, da je prost 
pretok ljudi, blaga, idej in kapitala temeljna 
vrednota v EU, ter poziva srbske oblasti, 
naj zagotovijo, da bodo preostale barikade 
trajno odstranjene in bo tako omogočen 
nemoten dostop do mejnih prehodov; 
poziva srbske oblasti, naj spodbujajo 
sodelovanje Eulexa s kosovskimi Srbi, da 
se Eulexu in Kforju omogoči, da v celoti 
izvršujeta svoj mandat;

Or. en

Predlog spremembe 49
Pino Arlacchi

Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. je zelo zaskrbljen zaradi dogodkov na 
severu Kosova v drugi polovici leta 2011 
in še posebej zaradi nasilja, ki je bilo 
posledica julijskih incidentov; ponovno 
poudarja, da lahko le rešitev s pogajanji v 
okviru dialoga s Prištino trajno odpravi 
napetosti v tej regiji; v zvezi s tem 
pozdravlja dosežene sporazume in poziva 
srbsko vlado, naj jih izvaja v celoti in brez 
odlašanja; kot prve korake pri izvajanju 
sporazumov pozdravlja nemoten pretok 
blaga, ki ga je omogočilo sprejetje 
carinskih oznak, predaja prvih 10 000 kopij 
rojstnih listov srbskih oblasti Eulexu ter 
začetek izvajanja sporazuma o prostem 
gibanju 26. decembra 2011; pozdravlja 
izjave predsednika Tadića o tem, da je 
treba barikade podreti in jih nato deloma 
odstraniti; opozarja, da je prost pretok 
ljudi, blaga, idej in kapitala temeljna 
vrednota v EU, ter poziva srbske oblasti, 
naj zagotovijo, da bodo preostale barikade 
trajno odstranjene in bo tako omogočen 
nemoten dostop do mejnih prehodov;
poziva srbske oblasti, naj spodbujajo 
sodelovanje Eulexa s kosovskimi Srbi, da 
se Eulexu in Kforju omogoči, da v celoti 
izvršujeta svoj mandat;

3. je zelo zaskrbljen zaradi dogodkov na 
severu Kosova v drugi polovici leta 2011 
in še posebej zaradi nasilja, ki je bilo 
posledica julijskih incidentov; ponovno 
poudarja, da lahko le rešitev s pogajanji v 
okviru dialoga s Prištino trajno odpravi 
napetosti v tej regiji; v zvezi s tem 
pozdravlja dosežene sporazume in poziva 
srbsko vlado, naj jih izvaja v celoti in brez 
odlašanja; kot prve korake pri izvajanju 
sporazumov pozdravlja nemoten pretok 
blaga, ki ga je omogočilo sprejetje 
carinskih oznak, predaja prvih 10 000 kopij 
rojstnih listov srbskih oblasti Eulexu ter 
začetek izvajanja sporazuma o prostem 
gibanju 26. decembra 2011; pozdravlja 
izjave predsednika Tadića o tem, da je 
treba barikade podreti in jih nato deloma 
odstraniti; opozarja, da je prost pretok 
ljudi, blaga, idej in kapitala temeljna 
vrednota v EU, ter poziva srbske oblasti, 
naj zagotovijo, da bodo preostale barikade 
trajno odstranjene in bo tako omogočen 
nemoten dostop do mejnih prehodov;

Or. en

Predlog spremembe 50
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Predlog resolucije
Odstavek 3a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. je seznanjen z izjavami namestnika 
predsednika vlade in notranjega ministra 
Srbije, Ivice Dačića, ki meni, da je 
priznanje neodvisnosti Kosova s strani 
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Srbije nezdružljivo s pristopom k EU;

Or. it

Predlog spremembe 51
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa), Pino Arlacchi

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja ponovno potrditev potrebe po 
stalnosti dialoga med Beogradom in 
Prištino, da se izboljšajo življenjski pogoji 
ljudi v obeh državah, in poudarja pomen 
tega procesa za širše regionalno 
sodelovanje, stabilnost in dinamičnost 
pristopnega procesa;

4. pozdravlja ponovno potrditev potrebe po 
stalnosti dialoga med Beogradom in 
Prištino, da se izboljšajo življenjski pogoji 
vseh ljudi v regiji, in poudarja pomen 
primernega preiskovanja primerov 
nasilja, zlasti tistega, ki vključuje 
mednarodne sile Kforja;

Or. en

Predlog spremembe 52
Marietta Gianaku (Marietta Giannakou)

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja ponovno potrditev potrebe po 
stalnosti dialoga med Beogradom in 
Prištino, da se izboljšajo življenjski pogoji 
ljudi v obeh državah, in poudarja pomen 
tega procesa za širše regionalno 
sodelovanje, stabilnost in dinamičnost 
pristopnega procesa;

4. pozdravlja ponovno potrditev potrebe po 
stalnosti dialoga med Beogradom in 
Prištino, da se izboljšajo življenjski pogoji 
ljudi v regiji, in poudarja pomen tega 
procesa za širše regionalno sodelovanje, 
stabilnost in dinamičnost pristopnega 
procesa;

Or. en

Predlog spremembe 53
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Traian Ungureanu
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Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja ponovno potrditev potrebe po 
stalnosti dialoga med Beogradom in 
Prištino, da se izboljšajo življenjski pogoji 
ljudi v obeh državah, in poudarja pomen 
tega procesa za širše regionalno 
sodelovanje, stabilnost in dinamičnost 
pristopnega procesa;

4. pozdravlja ponovno potrditev potrebe po 
stalnosti dialoga med Beogradom in 
Prištino, da se izboljšajo življenjski pogoji 
ljudi, in poudarja pomen tega procesa za 
širše regionalno sodelovanje, stabilnost in 
dinamičnost pristopnega procesa;

Or. en

Predlog spremembe 54
Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja ponovno potrditev potrebe po 
stalnosti dialoga med Beogradom in 
Prištino, da se izboljšajo življenjski pogoji 
ljudi v obeh državah, in poudarja pomen 
tega procesa za širše regionalno 
sodelovanje, stabilnost in dinamičnost 
pristopnega procesa;

4. pozdravlja ponovno potrditev potrebe po 
stalnosti dialoga med Beogradom in 
Prištino, da se izboljšajo življenjski pogoji 
ljudi v Srbiji in na Kosovem, ter poudarja 
pomen tega procesa za širše regionalno 
sodelovanje, stabilnost in dinamičnost 
pristopnega procesa;

Or. en

Predlog spremembe 55
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja ponovno potrditev potrebe po 
stalnosti dialoga med Beogradom in 
Prištino, da se izboljšajo življenjski pogoji 
ljudi v obeh državah, in poudarja pomen 
tega procesa za širše regionalno 
sodelovanje, stabilnost in dinamičnost 
pristopnega procesa;

4. pozdravlja ponovno potrditev potrebe po 
stalnosti dialoga med Beogradom in 
Prištino, da se izboljšajo življenjski pogoji 
ljudi v tej regiji, in poudarja pomen tega 
procesa za širše regionalno sodelovanje, 
stabilnost in dinamičnost pristopnega 
procesa;

Or. el

Predlog spremembe 56
Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja ponovno potrditev potrebe po 
stalnosti dialoga med Beogradom in 
Prištino, da se izboljšajo življenjski pogoji 
ljudi v obeh državah, in poudarja pomen 
tega procesa za širše regionalno 
sodelovanje, stabilnost in dinamičnost 
pristopnega procesa;

4. pozdravlja ponovno potrditev potrebe po 
stalnosti dialoga med Beogradom in 
Prištino, da se izboljšajo življenjski pogoji 
ljudi v obeh državah;

Or. de

Predlog spremembe 57
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja ponovno potrditev potrebe po 
stalnosti dialoga med Beogradom in 
Prištino, da se izboljšajo življenjski pogoji 
ljudi v obeh državah, in poudarja pomen 
tega procesa za širše regionalno 

4. pozdravlja ponovno potrditev potrebe po 
stalnosti dialoga med Beogradom in 
Prištino, da se izboljšajo življenjski pogoji 
ljudi v obeh državah, in poudarja pomen 
tega procesa za širše regionalno 
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sodelovanje, stabilnost in dinamičnost 
pristopnega procesa;

sodelovanje, stabilnost in dinamičnost 
pristopnega procesa; poziva Beograd in 
Prištino, naj izpeljeta pogajanja v dobri 
veri in nadaljujeta z izvajanjem 
sporazumov;

Or. en

Predlog spremembe 58
Doris Pack

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja ponovno potrditev potrebe po 
stalnosti dialoga med Beogradom in 
Prištino, da se izboljšajo življenjski pogoji 
ljudi v obeh državah, in poudarja pomen 
tega procesa za širše regionalno 
sodelovanje, stabilnost in dinamičnost 
pristopnega procesa;

4. pozdravlja ponovno potrditev potrebe po 
stalnosti dialoga med Beogradom in 
Prištino, da se izboljšajo življenjski pogoji 
ljudi v obeh državah, in poudarja pomen 
tega procesa za širše regionalno 
sodelovanje, stabilnost in dinamičnost 
pristopnega procesa; zato poziva, naj se 
doseženi rezultati začnejo izvajati čim 
prej;

Or. en

Predlog spremembe 59
György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja ponovno potrditev potrebe po 
stalnosti dialoga med Beogradom in 
Prištino, da se izboljšajo življenjski pogoji 
ljudi v obeh državah, in poudarja pomen 
tega procesa za širše regionalno 
sodelovanje, stabilnost in dinamičnost 
pristopnega procesa;

4. pozdravlja ponovno potrditev potrebe po 
stalnosti dialoga med Beogradom in 
Prištino, da se izboljšajo življenjski pogoji 
ljudi v obeh državah, in poudarja pomen 
tega procesa za širše regionalno 
sodelovanje, stabilnost in dinamičnost 
pristopnega procesa; vendar pa opozarja, 
da bo odstranjevanje vzporednih struktur 
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na Kosovem osrednja točka vsega 
sodelovanja;

Or. en

Predlog spremembe 60
Ivo Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. pozdravlja dejstvo, da imajo srbski 
državljani od decembra 2009 možnost 
potovati v schengensko območje brez 
vizumov, kar je Parlament odločno 
zagovarjal; v celoti podpira to podaljšanje 
izvajanja brezvizumske ureditve, vseeno pa 
je zaskrbljen zaradi rasti števila prosilcev 
za azil v nekaterih državah članicah EU; 
poziva oblasti, naj okrepijo prizadevanja, 
da bi družbi pojasnile nesprejemljivost 
tovrstnih prošenj ter kazenskopravno 
preganjale organizatorje tovrstnih „azilnih 
potovanj“; poziva države članice EU, naj 
pomagajo Srbiji pri njenih prizadevanjih v 
boju proti organiziranemu kriminalu v 
povezavi s trgovanjem z lažnimi prosilci za 
azil;

5. pozdravlja dejstvo, da imajo srbski 
državljani od decembra 2009 možnost 
potovati v schengensko območje brez 
vizumov, kar je Parlament odločno 
zagovarjal; v celoti podpira to podaljšanje 
izvajanja brezvizumske ureditve, vseeno pa 
je zaskrbljen zaradi rasti števila prosilcev 
za azil v nekaterih državah članicah EU; 
ugotavlja, da velika večina prosilcev za 
azil pripada etničnim manjšinam; 
poudarja, da se mora Srbija aktivno 
spopasti s težavami te skupine prebivalcev 
s spodbujanjem in omogočanjem 
njihovega vključevanja v družbo, z 
izboljšanjem njihovih življenjskih pogojev, 
da se ponudijo alternative izseljevanju; 
poziva oblasti, naj okrepijo prizadevanja, 
da bi družbi pojasnile posledice prošenj za 
azil ter kazenskopravno preganjale 
organizatorje tovrstnih „azilnih potovanj“; 
poziva države članice EU, naj pomagajo 
Srbiji pri njenih prizadevanjih v boju proti 
organiziranemu kriminalu v povezavi s 
trgovanjem z lažnimi prosilci za azil; poleg 
tega ugotavlja, da Srbija vedno bolj 
postaja sprejemna država za prosilce za 
azil in zato potrebuje učinkovitejše 
obravnavanje prošenj za azil;

Or. en
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Predlog spremembe 61
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. pozdravlja dejstvo, da imajo srbski 
državljani od decembra 2009 možnost 
potovati v schengensko območje brez 
vizumov, kar je Parlament odločno 
zagovarjal; v celoti podpira to podaljšanje 
izvajanja brezvizumske ureditve, vseeno pa 
je zaskrbljen zaradi rasti števila prosilcev 
za azil v nekaterih državah članicah EU; 
poziva oblasti, naj okrepijo prizadevanja, 
da bi družbi pojasnile nesprejemljivost 
tovrstnih prošenj ter kazenskopravno 
preganjale organizatorje tovrstnih „azilnih 
potovanj“; poziva države članice EU, naj 
pomagajo Srbiji pri njenih prizadevanjih v 
boju proti organiziranemu kriminalu v 
povezavi s trgovanjem z lažnimi prosilci za 
azil;

5. pozdravlja dejstvo, da imajo srbski 
državljani od decembra 2009 možnost 
potovati v schengensko območje brez 
vizumov, kar je Parlament odločno 
zagovarjal; v celoti podpira to podaljšanje 
izvajanja brezvizumske ureditve, vseeno pa 
je zaskrbljen zaradi rasti števila prosilcev 
za azil v nekaterih državah članicah EU; 
poziva oblasti, naj okrepijo prizadevanja, 
da bi družbi pojasnile nesprejemljivost 
tovrstnih prošenj ter kazenskopravno 
preganjale organizatorje tovrstnih „azilnih 
potovanj“; vendar poudarja, da mora vsak 
ukrep za preprečevanje zlorabe režima 
potovanj brez vizumov temeljiti na pravni 
državi in ne sme neupravičeno kršiti 
temeljnih pravic, kot je samovoljno 
odrekanje pravice posameznikom, da 
zapustijo svojo državo; poziva države 
članice EU, naj pomagajo Srbiji pri njenih 
prizadevanjih v boju proti organiziranemu 
kriminalu v povezavi s trgovanjem z 
lažnimi prosilci za azil; poudarja, da 
veliko število srbskih prosilcev za azil v 
Evropski uniji pripada romski in albanski 
etnični skupnosti, razmere katerih so v 
Srbiji posebno zaskrbljujoče; poziva 
srbske oblasti, naj okrepijo prizadevanja, 
da se približajo tej skupnosti in 
obravnavajo njene težave ter stiske, da bi 
se zmanjšali in morebiti odpravili glavni 
vzroki za veliko število prošenj za azil;

Or. en

Predlog spremembe 62
Andreas Mölzer
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Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. pozdravlja dejstvo, da imajo srbski 
državljani od decembra 2009 možnost 
potovati v schengensko območje brez 
vizumov, kar je Parlament odločno 
zagovarjal; v celoti podpira to podaljšanje
izvajanja brezvizumske ureditve, vseeno pa 
je zaskrbljen zaradi rasti števila prosilcev 
za azil v nekaterih državah članicah EU; 
poziva oblasti, naj okrepijo prizadevanja, 
da bi družbi pojasnile nesprejemljivost 
tovrstnih prošenj ter kazenskopravno 
preganjale organizatorje tovrstnih „azilnih 
potovanj“; poziva države članice EU, naj 
pomagajo Srbiji pri njenih prizadevanjih v 
boju proti organiziranemu kriminalu v 
povezavi s trgovanjem z lažnimi prosilci za 
azil;

5. pozdravlja dejstvo, da imajo srbski 
državljani od decembra 2009 možnost 
potovati v schengensko območje brez 
vizumov, kar je Parlament odločno 
zagovarjal; se na podlagi dosedanjih 
izkušenj zavzema za odložitev podaljšanja
izvajanja brezvizumske ureditve, dokler 
srbski organi ne bodo začeli obvladovati 
zlorab na področju prošenj za azil; zato 
poziva oblasti, naj okrepijo prizadevanja, 
da bi družbi pojasnile nesprejemljivost 
tovrstnih prošenj ter kazenskopravno 
preganjale organizatorje tovrstnih „azilnih 
potovanj“; poziva države članice EU, naj 
pomagajo Srbiji pri njenih prizadevanjih v 
boju proti organiziranemu kriminalu v 
povezavi s trgovanjem z lažnimi prosilci za 
azil;

Or. de

Predlog spremembe 63
Pino Arlacchi

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. pozdravlja dejstvo, da imajo srbski 
državljani od decembra 2009 možnost 
potovati v schengensko območje brez 
vizumov, kar je Parlament odločno 
zagovarjal; v celoti podpira to podaljšanje 
izvajanja brezvizumske ureditve, vseeno 
pa je zaskrbljen zaradi rasti števila 
prosilcev za azil v nekaterih državah 
članicah EU; poziva oblasti, naj okrepijo 
prizadevanja, da bi družbi pojasnile 
nesprejemljivost tovrstnih prošenj ter 

5. pozdravlja dejstvo, da imajo srbski 
državljani od decembra 2009 možnost 
potovati v schengensko območje brez 
vizumov, kar je Parlament odločno 
zagovarjal; poziva države članice EU, naj 
pomagajo Srbiji pri njenih prizadevanjih v 
boju proti organiziranemu kriminalu v 
povezavi s trgovanjem z lažnimi prosilci za 
azil;
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kazenskopravno preganjale organizatorje 
tovrstnih „azilnih potovanj“; poziva 
države članice EU, naj pomagajo Srbiji pri 
njenih prizadevanjih v boju proti 
organiziranemu kriminalu v povezavi s 
trgovanjem z lažnimi prosilci za azil;

Or. en

Predlog spremembe 64
György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. pozdravlja dejstvo, da imajo srbski 
državljani od decembra 2009 možnost 
potovati v schengensko območje brez 
vizumov, kar je Parlament odločno 
zagovarjal; v celoti podpira to podaljšanje 
izvajanja brezvizumske ureditve, vseeno pa 
je zaskrbljen zaradi rasti števila prosilcev 
za azil v nekaterih državah članicah EU; 
poziva oblasti, naj okrepijo prizadevanja, 
da bi družbi pojasnile nesprejemljivost 
tovrstnih prošenj ter kazenskopravno 
preganjale organizatorje tovrstnih „azilnih 
potovanj“; poziva države članice EU, naj 
pomagajo Srbiji pri njenih prizadevanjih v 
boju proti organiziranemu kriminalu v 
povezavi s trgovanjem z lažnimi prosilci za 
azil;

5. pozdravlja dejstvo, da imajo srbski 
državljani od decembra 2009 možnost 
potovati v schengensko območje brez 
vizumov, kar je Parlament odločno 
zagovarjal; v celoti podpira to podaljšanje 
izvajanja brezvizumske ureditve, vseeno pa 
je zaskrbljen zaradi rasti števila prosilcev 
za azil v nekaterih državah članicah EU; 
poziva oblasti, naj okrepijo prizadevanja, 
da bi družbi pojasnile nesprejemljivost 
tovrstnih prošenj ter kazenskopravno 
preganjale organizatorje tovrstnih „azilnih 
potovanj“, na drugi strani pa ugotavlja, da 
trenutne gospodarske razmere z 22-
odstotno brezposelnostjo resno vplivajo na 
srbsko družbo; poziva države članice EU, 
naj pomagajo Srbiji pri njenih 
prizadevanjih v boju proti organiziranemu 
kriminalu v povezavi s trgovanjem z 
lažnimi prosilci za azil;

Or. en

Predlog spremembe 65
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera
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Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. pozdravlja dejstvo, da imajo srbski 
državljani od decembra 2009 možnost 
potovati v schengensko območje brez 
vizumov, kar je Parlament odločno 
zagovarjal; v celoti podpira to podaljšanje 
izvajanja brezvizumske ureditve, vseeno 
pa je zaskrbljen zaradi rasti števila 
prosilcev za azil v nekaterih državah 
članicah EU; poziva oblasti, naj okrepijo 
prizadevanja, da bi družbi pojasnile 
nesprejemljivost tovrstnih prošenj ter 
kazenskopravno preganjale organizatorje 
tovrstnih „azilnih potovanj“; poziva države 
članice EU, naj pomagajo Srbiji pri njenih 
prizadevanjih v boju proti organiziranemu 
kriminalu v povezavi s trgovanjem z 
lažnimi prosilci za azil;

5. je seznanjen z dejstvom, da imajo srbski 
državljani od decembra 2009 možnost 
potovati v schengensko območje brez 
vizumov; poudarja, da je treba preprečiti s 
tem povezane zlorabe in goljufije; poziva 
srbske oblasti, naj izvajajo vse nadzore, ki 
so potrebni v izogib temu, da bi ta 
liberalizacija postala instrument, ki bi se 
uporabljal v okviru organiziranega 
kriminala za trgovino z ljudmi; poleg tega 
je dodatno zaskrbljen zaradi rasti števila 
prosilcev za azil v nekaterih državah 
članicah EU; poziva oblasti, naj okrepijo 
prizadevanja, da bi družbi pojasnile 
nesprejemljivost tovrstnih prošenj ter 
kazenskopravno preganjale organizatorje 
tovrstnih „azilnih potovanj“; poziva države 
članice EU, naj pomagajo Srbiji pri njenih 
prizadevanjih v boju proti organiziranemu 
kriminalu v povezavi s trgovanjem z 
lažnimi prosilci za azil;

Or. it

Predlog spremembe 66
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja izjemen pomen boja proti 
korupciji in organiziranemu kriminalu za 
vladavino prava v tej državi; pozdravlja 
napredek v boju proti korupciji, vključno z 
nedavnim sprejetjem več zakonov na tem 
področju; ravno tako pozdravlja sodbo 
ustavnega sodišča o neustavnosti 
opravljanja več javnih funkcij, in sicer kot 

6. poudarja izjemen pomen boja proti 
korupciji in organiziranemu kriminalu za 
vladavino prava v tej državi; pozdravlja 
nedavno sprejetje številnih zakonov, ki se 
nanašajo na boj proti korupciji, vendar je 
zaskrbljen zaradi pomanjkanja izvajanja 
in zaradi povečanega vpliva izvršilne 
oblasti na delo neodvisnih institucij in 
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korak v smeri večje preglednosti v javnem 
sektorju, ki zmanjšuje nevarnost navzkrižja 
interesov; vseeno poudarja, da prepleteni 
interesi političnih strank in tajkunov 
vzdržujejo sistemsko korupcijo, kar je 
običajna in še vedno zelo razširjena težava 
v tej regiji, ter poziva, naj se doseže 
verodostojno število kazenskopravnih 
pregonov v odmevnih zadevah in naj se 
izvaja ustrezen sistem varovanja oseb, ki 
prijavijo takšne primere; poziva vlado, naj 
ukrepa v zvezi s primeri sistemske 
korupcije, ki jih razkrijeta protikorupcijski 
svet in agencija za boj proti korupciji, pa 
tudi, naj zagotovi ustrezna finančna in 
upravna sredstva za ti agenciji, da bosta 
lahko opravljali svoje delo in zagotavljali 
več podpore na visoki ravni za 
protikorupcijsko strategijo;

medijev; glede na to poudarja, da se 
položaj Srbije na lestvici zaznave 
korupcije v zadnjih treh letih ni izboljšal;
ravno tako pozdravlja sodbo ustavnega 
sodišča o neustavnosti opravljanja več 
javnih funkcij, in sicer kot korak v smeri 
večje preglednosti v javnem sektorju, ki 
zmanjšuje nevarnost navzkrižja interesov; 
vseeno poudarja, da prepleteni interesi 
političnih strank in tajkunov vzdržujejo 
sistemsko korupcijo, kar je običajna in še 
vedno zelo razširjena težava v tej regiji, ter 
poziva, naj se doseže verodostojno število 
kazenskopravnih pregonov v odmevnih 
zadevah in naj se izvaja ustrezen sistem 
varovanja oseb, ki prijavijo takšne primere; 
prav tako poudarja, da je korupcija v 
sektorju zdravstva posebno zaskrbljujoča; 
nujno poziva vlado, naj ukrepa v zvezi s 
primeri sistemske korupcije, ki jih 
razkrijeta protikorupcijski svet in agencija 
za boj proti korupciji, pa tudi, naj zagotovi 
ustrezna finančna in upravna sredstva za ti 
agenciji, da bosta lahko opravljali svoje 
delo in zagotavljali več podpore na visoki 
ravni za protikorupcijsko strategijo;

Or. en

Predlog spremembe 67
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja izjemen pomen boja proti 
korupciji in organiziranemu kriminalu za 
vladavino prava v tej državi; pozdravlja 
napredek v boju proti korupciji, vključno z 
nedavnim sprejetjem več zakonov na tem 
področju; ravno tako pozdravlja sodbo 
ustavnega sodišča o neustavnosti 
opravljanja več javnih funkcij, in sicer kot 
korak v smeri večje preglednosti v javnem 

6. poudarja izjemen pomen boja proti 
korupciji in organiziranemu kriminalu za 
vladavino prava v tej državi; pozdravlja 
nedavni uspeh v boju proti 
organiziranemu kriminalu, kot je kraja 
umetnin, ter napredek v boju proti 
korupciji, vključno z nedavnim sprejetjem 
več zakonov na tem področju; ravno tako 
pozdravlja sodbo ustavnega sodišča o 
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sektorju, ki zmanjšuje nevarnost navzkrižja 
interesov; vseeno poudarja, da prepleteni 
interesi političnih strank in tajkunov
vzdržujejo sistemsko korupcijo, kar je 
običajna in še vedno zelo razširjena težava 
v tej regiji, ter poziva, naj se doseže 
verodostojno število kazenskopravnih 
pregonov v odmevnih zadevah in naj se 
izvaja ustrezen sistem varovanja oseb, ki 
prijavijo takšne primere; poziva vlado, naj 
ukrepa v zvezi s primeri sistemske 
korupcije, ki jih razkrijeta protikorupcijski 
svet in agencija za boj proti korupciji, pa 
tudi, naj zagotovi ustrezna finančna in 
upravna sredstva za ti agenciji, da bosta 
lahko opravljali svoje delo in zagotavljali 
več podpore na visoki ravni za 
protikorupcijsko strategijo;

neustavnosti opravljanja več javnih funkcij, 
in sicer kot korak v smeri večje 
preglednosti v javnem sektorju, ki 
zmanjšuje nevarnost navzkrižja interesov; 
vseeno poudarja, da prepleteni interesi 
političnih strank in zasebnega sektorja
vzdržujejo sistemsko korupcijo, kar je 
običajna in še vedno zelo razširjena težava 
v tej regiji, ter poziva, naj se doseže 
verodostojno število kazenskopravnih 
pregonov v odmevnih zadevah in naj se 
izvaja ustrezen sistem varovanja oseb, ki 
prijavijo takšne primere; poziva vlado, naj 
ukrepa v zvezi s primeri sistemske 
korupcije, ki jih razkrijeta protikorupcijski 
svet in agencija za boj proti korupciji, pa 
tudi, naj zagotovi ustrezna finančna in 
upravna sredstva za ti agenciji, da bosta 
lahko opravljali svoje delo in zagotavljali 
več podpore na visoki ravni za 
protikorupcijsko strategijo;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja izjemen pomen boja proti 
korupciji in organiziranemu kriminalu za 
vladavino prava v tej državi; pozdravlja 
napredek v boju proti korupciji, vključno z 
nedavnim sprejetjem več zakonov na tem 
področju; ravno tako pozdravlja sodbo 
ustavnega sodišča o neustavnosti 
opravljanja več javnih funkcij, in sicer kot 
korak v smeri večje preglednosti v javnem 
sektorju, ki zmanjšuje nevarnost navzkrižja 
interesov; vseeno poudarja, da prepleteni 
interesi političnih strank in tajkunov 
vzdržujejo sistemsko korupcijo, kar je 
običajna in še vedno zelo razširjena težava 

6. poudarja izjemen pomen boja proti 
korupciji in organiziranemu kriminalu za 
vladavino prava v tej državi; pozdravlja 
napredek v boju proti korupciji, vključno z 
nedavnim sprejetjem več zakonov na tem 
področju, in spodbuja srbske oblasti, naj 
se osredotočijo na njihovo učinkovito 
izvajanje; ravno tako pozdravlja sodbo 
ustavnega sodišča o neustavnosti 
opravljanja več javnih funkcij, in sicer kot 
korak v smeri večje preglednosti v javnem 
sektorju, ki zmanjšuje nevarnost navzkrižja 
interesov; vseeno poudarja, da prepleteni 
interesi političnih strank in tajkunov 
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v tej regiji, ter poziva, naj se doseže 
verodostojno število kazenskopravnih 
pregonov v odmevnih zadevah in naj se 
izvaja ustrezen sistem varovanja oseb, ki 
prijavijo takšne primere; poziva vlado, naj 
ukrepa v zvezi s primeri sistemske 
korupcije, ki jih razkrijeta protikorupcijski 
svet in agencija za boj proti korupciji, pa 
tudi, naj zagotovi ustrezna finančna in 
upravna sredstva za ti agenciji, da bosta 
lahko opravljali svoje delo in zagotavljali 
več podpore na visoki ravni za 
protikorupcijsko strategijo;

vzdržujejo sistemsko korupcijo, kar je 
običajna in še vedno zelo razširjena težava 
v tej regiji, ter poziva, naj se doseže 
verodostojno število kazenskopravnih 
pregonov v odmevnih zadevah in naj se 
izvaja ustrezen sistem varovanja oseb, ki 
prijavijo takšne primere; poziva vlado, naj 
ukrepa v zvezi s primeri sistemske 
korupcije, ki jih razkrijeta protikorupcijski 
svet in agencija za boj proti korupciji, pa 
tudi, naj zagotovi ustrezna finančna in 
upravna sredstva za ti agenciji, da bosta 
lahko opravljali svoje delo in zagotavljali 
več podpore na visoki ravni za 
protikorupcijsko strategijo;

Or. en

Predlog spremembe 69
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja izjemen pomen boja proti 
korupciji in organiziranemu kriminalu za 
vladavino prava v tej državi; pozdravlja 
napredek v boju proti korupciji, vključno z 
nedavnim sprejetjem več zakonov na tem 
področju; ravno tako pozdravlja sodbo 
ustavnega sodišča o neustavnosti 
opravljanja več javnih funkcij, in sicer kot 
korak v smeri večje preglednosti v javnem 
sektorju, ki zmanjšuje nevarnost navzkrižja 
interesov; vseeno poudarja, da prepleteni 
interesi političnih strank in tajkunov 
vzdržujejo sistemsko korupcijo, kar je 
običajna in še vedno zelo razširjena težava 
v tej regiji, ter poziva, naj se doseže 
verodostojno število kazenskopravnih 
pregonov v odmevnih zadevah in naj se 
izvaja ustrezen sistem varovanja oseb, ki 
prijavijo takšne primere; poziva vlado, naj
ukrepa v zvezi s primeri sistemske 

6. poudarja izjemen pomen boja proti 
korupciji in organiziranemu kriminalu za 
vladavino prava v tej državi; pozdravlja 
napredek v boju proti korupciji, vključno z 
nedavnim sprejetjem več zakonov na tem 
področju; ravno tako pozdravlja sodbo 
ustavnega sodišča o neustavnosti 
opravljanja več javnih funkcij, in sicer kot 
korak v smeri večje preglednosti v javnem 
sektorju, ki zmanjšuje nevarnost navzkrižja 
interesov; poudarja, da za spopadanje s 
korupcijo ne potrebujemo samo izjav 
ampak pristno politična volja; spodbuja 
vlado, naj razvije močno vodstvo glede 
protikorupcijskih procesov in okrepi 
nacionalno protikorupcijsko strategijo;
poudarja, da prepleteni interesi političnih 
strank in tajkunov vzdržujejo sistemsko 
korupcijo, kar je običajna in še vedno zelo 
razširjena težava v tej regiji, ter poziva, naj 



PE480.653v01-00 50/121 AM\890151SL.doc

SL

korupcije, ki jih razkrijeta protikorupcijski 
svet in agencija za boj proti korupciji, pa 
tudi, naj zagotovi ustrezna finančna in 
upravna sredstva za ti agenciji, da bosta 
lahko opravljali svoje delo in zagotavljali 
več podpore na visoki ravni za 
protikorupcijsko strategijo;

se doseže verodostojno število 
kazenskopravnih pregonov v odmevnih 
zadevah in naj se izvaja ustrezen sistem 
varovanja oseb, ki prijavijo takšne primere; 
poziva vlado, naj ukrepa v zvezi s primeri 
sistemske korupcije in korupcije na visoki 
ravni, ki jih razkrijeta protikorupcijski svet 
in agencija za boj proti korupciji, pa tudi, 
naj zagotovi ustrezna finančna in upravna 
sredstva za ti agenciji, da bosta lahko
opravljali svoje delo in zagotavljali več 
podpore na visoki ravni za protikorupcijsko 
strategijo;

Or. en

Predlog spremembe 70
György Schöpflin, Doris Pack, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev)

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja izjemen pomen boja proti 
korupciji in organiziranemu kriminalu za 
vladavino prava v tej državi; pozdravlja 
napredek v boju proti korupciji, vključno z 
nedavnim sprejetjem več zakonov na tem 
področju; ravno tako pozdravlja sodbo 
ustavnega sodišča o neustavnosti 
opravljanja več javnih funkcij, in sicer kot 
korak v smeri večje preglednosti v javnem 
sektorju, ki zmanjšuje nevarnost navzkrižja 
interesov; vseeno poudarja, da prepleteni 
interesi političnih strank in tajkunov 
vzdržujejo sistemsko korupcijo, kar je 
običajna in še vedno zelo razširjena težava 
v tej regiji, ter poziva, naj se doseže 
verodostojno število kazenskopravnih 
pregonov v odmevnih zadevah in naj se 
izvaja ustrezen sistem varovanja oseb, ki 
prijavijo takšne primere; poziva vlado, naj 
ukrepa v zvezi s primeri sistemske 
korupcije, ki jih razkrijeta protikorupcijski 
svet in agencija za boj proti korupciji, pa 

6. poudarja izjemen pomen boja proti 
korupciji in organiziranemu kriminalu za 
vladavino prava v tej državi; pozdravlja 
napredek v boju proti korupciji, vključno z 
nedavnim sprejetjem več zakonov na tem 
področju; ravno tako pozdravlja sodbo 
ustavnega sodišča o neustavnosti 
opravljanja več javnih funkcij, in sicer kot 
korak v smeri večje preglednosti v javnem 
sektorju, ki zmanjšuje nevarnost navzkrižja 
interesov; vseeno poudarja, da prepleteni 
interesi političnih strank in tajkunov 
vzdržujejo sistemsko korupcijo, kar je 
običajna in še vedno zelo razširjena težava 
v tej regiji, ter poziva, naj se doseže 
verodostojno število kazenskopravnih 
pregonov v odmevnih zadevah in naj se 
izvaja ustrezen sistem varovanja oseb, ki 
prijavijo takšne primere; poudarja, da je 
večina političnih nasprotnikov žrtev teh 
napadov; poudarja, da imajo tisti, ki trpijo 
resne kršitve svoje svobode, varnosti in 
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tudi, naj zagotovi ustrezna finančna in 
upravna sredstva za ti agenciji, da bosta 
lahko opravljali svoje delo in zagotavljali 
več podpore na visoki ravni za 
protikorupcijsko strategijo;

lastnine, pravico do takojšnjega pregleda 
vseh kazenskih, civilnih in 
administrativnih postopkov, prekinitve 
likvidacijskih in stečajnih postopkov proti 
njihovim družbam, pravico do političnega 
sodelovanja, pravico do zahtevanja osebne 
lastnine in poštenega nadomestila; 
zahteva, da srbski javni tožilec nemudoma 
izda obvezno direktivo v izogib izvrševanju 
postopkov, ki se izvajajo v skladu z 
določbami člena 359 kazenskega zakonika 
glede zlorabe uradnega položaja; medtem 
morajo sodišča prekiniti vse kazenske 
postopke glede zlorabe uradnega položaja 
v zasebnih podjetjih in podjetjih z 
večinskim zasebnim lastništvom, saj to 
izpodkopava zaupanje v pravno državo v 
Srbiji; zahteva, da se določbe člena 359 
nemudoma odstranijo iz kazenskega 
zakonika zaradi skladnosti z evropskimi 
standardi; poziva vlado, naj ukrepa v zvezi 
s primeri sistemske korupcije, ki jih 
razkrijeta protikorupcijski svet in agencija 
za boj proti korupciji, pa tudi, naj zagotovi 
ustrezna finančna in upravna sredstva za ti 
agenciji, da bosta lahko opravljali svoje 
delo in zagotavljali več podpore na visoki 
ravni za protikorupcijsko strategijo;

Or. en

Predlog spremembe 71
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja izjemen pomen boja proti 
korupciji in organiziranemu kriminalu za 
vladavino prava v tej državi; pozdravlja 
napredek v boju proti korupciji, vključno z 
nedavnim sprejetjem več zakonov na tem 
področju; ravno tako pozdravlja sodbo 
ustavnega sodišča o neustavnosti 

6. poudarja izjemen pomen boja proti 
korupciji in organiziranemu kriminalu za 
vladavino prava v tej državi; pozdravlja 
napredek v boju proti korupciji, vključno z 
nedavnim sprejetjem več zakonov na tem 
področju; ravno tako pozdravlja sodbo 
ustavnega sodišča o neustavnosti 
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opravljanja več javnih funkcij, in sicer kot 
korak v smeri večje preglednosti v javnem 
sektorju, ki zmanjšuje nevarnost navzkrižja 
interesov; vseeno poudarja, da prepleteni 
interesi političnih strank in tajkunov 
vzdržujejo sistemsko korupcijo, kar je 
običajna in še vedno zelo razširjena težava 
v tej regiji, ter poziva, naj se doseže 
verodostojno število kazenskopravnih 
pregonov v odmevnih zadevah in naj se 
izvaja ustrezen sistem varovanja oseb, ki 
prijavijo takšne primere; poziva vlado, naj 
ukrepa v zvezi s primeri sistemske 
korupcije, ki jih razkrijeta protikorupcijski 
svet in agencija za boj proti korupciji, pa 
tudi, naj zagotovi ustrezna finančna in 
upravna sredstva za ti agenciji, da bosta 
lahko opravljali svoje delo in zagotavljali 
več podpore na visoki ravni za 
protikorupcijsko strategijo;

opravljanja več javnih funkcij, in sicer kot 
korak v smeri večje preglednosti v javnem 
sektorju, ki zmanjšuje nevarnost navzkrižja 
interesov; vseeno poudarja, da prepleteni 
interesi političnih strank in tajkunov 
vzdržujejo sistemsko korupcijo, kar je 
običajna in še vedno zelo razširjena težava 
v tej regiji, ter poziva, naj se doseže 
verodostojno število kazenskopravnih 
pregonov v odmevnih zadevah in naj se 
izvaja ustrezen sistem varovanja oseb, ki 
prijavijo takšne primere; poziva vlado, naj 
ukrepa v zvezi s primeri sistemske 
korupcije, ki jih razkrijeta protikorupcijski 
svet in agencija za boj proti korupciji, pa 
tudi, naj zagotovi ustrezna finančna in 
upravna sredstva za ti agenciji, da bosta 
lahko opravljali svoje delo in zagotavljali 
več podpore na visoki ravni za 
protikorupcijsko strategijo; poudarja, da 
spremembe zakona o javnih naročilih ne 
smejo oslabiti organa, ki nadzira postopke 
javnih naročil, saj je bilo to področje 
opredeljeno kot eden izmed 
najpomembnejših virov sistemske 
korupcije v državi;

Or. en

Predlog spremembe 72
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja na številne nepravilnosti, o 
katerih obstajajo poročila, zlasti na 
področjih privatizacijskega procesa in 
javnih naročil, ter poziva k dejavnejšemu 
udejstvovanju organov kazenskega 
pregona, da se zagotovijo temeljite 
preiskave in se storilci privedejo pred 
sodišče; v zvezi s tem opozarja, da je 
izjemno pomembno sestaviti temeljit in 

7. pozdravlja sprejetje dolgo pričakovanih 
zakonov o vračanju in o javni lastnini kot 
tudi namen Komisije, da bo spremljala 
njihovo izvajanje; opozarja na številne 
nepravilnosti, o katerih obstajajo poročila, 
zlasti na področjih privatizacijskega 
procesa in javnih naročil, ter poziva k 
dejavnejšemu udejstvovanju organov 
kazenskega pregona, da se zagotovijo 
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popoln register javnega premoženja, da se 
zagotovi varno in predvidljivo poslovno 
okolje, poskrbi za nadaljnje vračanje 
zasebne lastnine ter zasebnim interesom 
prepreči nezakonito odtujevanje javnega 
premoženja;

temeljite preiskave in se storilci privedejo 
pred sodišče; v zvezi s tem opozarja, da je 
izjemno pomembno sestaviti temeljit in 
popoln register javnega premoženja, da se 
zagotovi varno in predvidljivo poslovno 
okolje, poskrbi za nadaljnje vračanje 
zasebne lastnine ter zasebnim interesom 
prepreči nezakonito odtujevanje javnega 
premoženja;

Or. en

Predlog spremembe 73
György Schöpflin, Doris Pack, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev)

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja na številne nepravilnosti, o 
katerih obstajajo poročila, zlasti na 
področjih privatizacijskega procesa in 
javnih naročil, ter poziva k dejavnejšemu 
udejstvovanju organov kazenskega 
pregona, da se zagotovijo temeljite 
preiskave in se storilci privedejo pred 
sodišče; v zvezi s tem opozarja, da je 
izjemno pomembno sestaviti temeljit in 
popoln register javnega premoženja, da se 
zagotovi varno in predvidljivo poslovno 
okolje, poskrbi za nadaljnje vračanje 
zasebne lastnine ter zasebnim interesom 
prepreči nezakonito odtujevanje javnega 
premoženja;

7. opozarja na številne nepravilnosti, o 
katerih obstajajo poročila, zlasti na 
področjih privatizacije, rehabilitacijskega
procesa in javnih naročil, ter poziva k 
dejavnejšemu udejstvovanju organov 
kazenskega pregona, da se zagotovijo 
temeljite preiskave in se storilci privedejo 
pred sodišče; poziva srbske oblasti, naj 
nemudoma pregledajo sporno 
privatizacijo in prodajo 24 podjetij, glede 
na to, da je imela Evropska komisija resne 
pomisleke glede njihove zakonitosti, 
vključno s podjetji "Sartid", 
"Jugoremedija", "Mobtel" in"C 
market", ter naj nemudoma objavijo 
zaupne dokumente, ki so bili označeni kot 
državna skrivnost in zadevajo privatizacijo 
in prodajo podjetij, saj je to v nasprotju z 
evropskimi standardi; v zvezi s tem 
opozarja, da je izjemno pomembno 
sestaviti temeljit in popoln register javnega 
premoženja, da se zagotovi varno in 
predvidljivo poslovno okolje; poziva 
javnega tožilca Srbije in sodišča, naj 
nemudoma opustijo vse nadaljnje 
kazenske pregone in ustavijo vse kazenske 
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postopke, ki so v skladu s členom 359 
kazenskega zakonika – zloraba položaja -
in pregledajo ta člen v skladu z evropskimi 
standardi; poziva, naj se postopki 
likvidacije in stečajni postopki zasebnih
podjetij, ki so jih začele izvajati državne 
oblasti, prenehajo, prav tako tudi stečajni 
postopki, ki jih je povzročilo neprimerno 
povečano pobiranje davkov; poziva, naj se 
preuči takšne primere in izvede poštena 
nadomestila ustanoviteljem; zahteva, da 
se stalno zagotavlja rehabilitacijo in
vračanje zasebne lastnine ter zasebnim 
interesom prepreči nezakonito odtujevanje 
javnega premoženja;

Or. en

Predlog spremembe 74
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja na številne nepravilnosti, o 
katerih obstajajo poročila, zlasti na 
področjih privatizacijskega procesa in 
javnih naročil, ter poziva k dejavnejšemu 
udejstvovanju organov kazenskega 
pregona, da se zagotovijo temeljite 
preiskave in se storilci privedejo pred 
sodišče; v zvezi s tem opozarja, da je 
izjemno pomembno sestaviti temeljit in 
popoln register javnega premoženja, da se 
zagotovi varno in predvidljivo poslovno 
okolje, poskrbi za nadaljnje vračanje 
zasebne lastnine ter zasebnim interesom 
prepreči nezakonito odtujevanje javnega 
premoženja;

7. opozarja na številne nepravilnosti, o 
katerih obstajajo poročila, zlasti na 
področjih privatizacijskega procesa in 
javnih naročil, ter poziva k dejavnejšemu 
udejstvovanju organov kazenskega 
pregona, da se zagotovijo temeljite 
preiskave in se storilci privedejo pred 
sodišče; v zvezi s tem opozarja, da je 
izjemno pomembno sestaviti temeljit in 
popoln register javnega premoženja, da se 
zagotovi varno in predvidljivo poslovno 
okolje, poskrbi za nadaljnje vračanje 
zasebne lastnine brez nikakršne 
diskriminacije, zlasti na podlagi etnične 
pripadnosti, ter zasebnim interesom 
prepreči nezakonito odtujevanje javnega 
premoženja;

Or. en
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Predlog spremembe 75
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja na številne nepravilnosti, o 
katerih obstajajo poročila, zlasti na 
področjih privatizacijskega procesa in 
javnih naročil, ter poziva k dejavnejšemu 
udejstvovanju organov kazenskega 
pregona, da se zagotovijo temeljite 
preiskave in se storilci privedejo pred 
sodišče; v zvezi s tem opozarja, da je 
izjemno pomembno sestaviti temeljit in 
popoln register javnega premoženja, da se 
zagotovi varno in predvidljivo poslovno 
okolje, poskrbi za nadaljnje vračanje 
zasebne lastnine ter zasebnim interesom 
prepreči nezakonito odtujevanje javnega 
premoženja;

7. opozarja na številne nepravilnosti, o 
katerih obstajajo poročila, zlasti na 
področjih privatizacijskega procesa in 
javnih naročil, ter poziva k dejavnejšemu 
udejstvovanju organov kazenskega 
pregona, da se zagotovijo temeljite 
preiskave in se storilci privedejo pred 
sodišče; v zvezi s tem opozarja, da je 
izjemno pomembno sestaviti temeljit in 
popoln register javnega premoženja, da se 
zagotovi varno in predvidljivo poslovno 
okolje, poskrbi za nadaljnje vračanje 
zasebne lastnine ter zasebnim interesom 
prepreči nezakonito odtujevanje javnega 
premoženja; je resno zaskrbljen zaradi 
osnutka zakona o spremembi zakona o 
javnih naročilih, ki ni v skladu s strategijo 
za razvoj javnih naročil srbske vlade in bi 
oslabil urad za javna naročila; poziva 
srbsko vlado, naj omogoči pravo javno 
posvetovanje o osnutku zakona in naj ga 
uskladi z uradnimi smernicami vlade o 
javnih naročilih in z mednarodnimi 
standardi;

Or. en

Predlog spremembe 76
Kinga Gál

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja na številne nepravilnosti, o 
katerih obstajajo poročila, zlasti na 
področjih privatizacijskega procesa in 
javnih naročil, ter poziva k dejavnejšemu 
udejstvovanju organov kazenskega 
pregona, da se zagotovijo temeljite 
preiskave in se storilci privedejo pred 
sodišče; v zvezi s tem opozarja, da je 
izjemno pomembno sestaviti temeljit in 
popoln register javnega premoženja, da se 
zagotovi varno in predvidljivo poslovno 
okolje, poskrbi za nadaljnje vračanje 
zasebne lastnine ter zasebnim interesom 
prepreči nezakonito odtujevanje javnega 
premoženja;

7. opozarja na številne nepravilnosti, o 
katerih obstajajo poročila, zlasti na 
področjih privatizacijskega procesa in 
javnih naročil, ter poziva k dejavnejšemu 
udejstvovanju organov kazenskega 
pregona, da se zagotovijo temeljite 
preiskave in se storilci privedejo pred 
sodišče; v zvezi s tem opozarja, da je 
izjemno pomembno sestaviti temeljit in 
popoln register javnega premoženja, da se 
zagotovi varno in predvidljivo poslovno 
okolje, poskrbi za nadaljnje vračanje 
zasebne lastnine ter zasebnim interesom 
prepreči nezakonito odtujevanje javnega 
premoženja; pozdravlja dejstvo, da sprejeti 
zakon o rehabilitaciji rešuje sporna 
vprašanja o kolektivni krivdi in da v tem 
zakonu prevladuje odgovornost 
posameznika; poziva vlado, naj zagotovi 
učinkovitost in nediskriminacijo v 
postopku izvajanja zakona o vračanju 
premoženja in zakona o rehabilitaciji;

Or. en

Predlog spremembe 77
György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. pozdravlja sprejetje zakona o 
financiranju političnih dejavnosti, saj gre 
za pomemben korak v smeri preglednosti 
političnega sistema, in poziva k 
ustreznemu izvajanju tega zakona, zlasti za 
zagotavljanje učinkovitega sistema 
spremljanja transakcij in učinkovitih 
sankcij;

8. pozdravlja sprejetje zakona o 
financiranju političnih dejavnosti, saj gre 
za pomemben korak v smeri preglednosti 
političnega sistema, in poziva k 
ustreznemu izvajanju tega zakona, zlasti za 
jamčenje učinkovitega sistema spremljanja 
transakcij in učinkovitih sankcij;

Or. en
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Predlog spremembe 78
Kinga Gál

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8 a. pozdravlja delovanje demokratično 
izvoljenih svetov narodnih manjšin, ki 
predstavljajo narodne manjšine na 
področjih izobraževanja, kulture, medijev 
in uporabe uradnega jezika; vendar 
ugotavlja, da je polno izvajanje 
pristojnosti teh manjšinskih 
samoupravnih organov zelo pomembno in 
da so potrebne ustrezne finančne 
subvencije, ki jih zagotavlja zakon o 
svetovih narodnih manjšin; je seznanjen s 
pritožbami nad nepravilnostmi v postopku 
priprave in pri zakonskih zahtevah za 
ustanovitev svetov, pa tudi s pritožbami o 
kršenju zajamčenih pristojnosti narodnih 
svetov s strani nekaterih ministrstev in 
lokalnih občin, ter poziva oblasti, naj se 
nanje odzovejo; pozdravlja tiste sodbe 
srbskega upravnega sodišča, ki so podprle 
pravdne postopke nacionalnega sveta 
madžarske narodne manjšine, ki izhajajo 
iz kršenja pristojnosti narodnih svetov s 
strani lokalnih oblasti;

Or. en

Predlog spremembe 79
György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. opozarja na pomen, ki ga ima delo 
parlamenta, pozdravlja ukrepe, sprejete za 

(Ne zadeva slovenske različice.)
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krepitev njegove zakonodajne vloge in 
vloge pri nadzorovanju dejavnosti vlade, 
ter poziva k dodatnim prizadevanjem za 
nadaljnjo krepitev zmogljivosti za 
učinkovito izvajanje njegovih nalog, zlasti 
glede varnostnih služb; zato pozdravlja 
odločitev o reorganizaciji služb 
parlamenta, katere cilj je racionalizacija in 
povečanje učinkovitosti njihovega dela;

Or. en

Predlog spremembe 80
György Schöpflin, Doris Pack, Eduard Kukan, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev)

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je seznanjen z reformo sodstva in 
tožilstva, pa tudi z reorganizacijo sistema, 
ki je namenjena izboljšanju njune 
učinkovitosti in odpravljanju sodnih 
zaostankov; vseeno ugotavlja, da je 
potrebnih več prizadevanj za zagotavljanje 
neodvisnosti in strokovnosti teh dveh 
sektorjev; je zaskrbljen zaradi preostalih 
pomanjkljivosti v pritožbenih postopkih 
sodnikov in tožilcev, ki niso bili ponovno 
imenovani, vključno s kršitvami postopkov 
in standardov; poziva, naj se postopki 
izpeljejo do konca na pregleden način in 
brez kakršnih koli zunanjih pritiskov na 
visoki sodni svet;

10. je seznanjen z reformo sodstva in 
tožilstva, pa tudi z reorganizacijo sistema, 
ki je namenjena izboljšanju njune 
učinkovitosti in odpravljanju sodnih 
zaostankov; poziva javnega tožilca Srbije 
in sodišča, naj izdajo direktivo za 
takojšnje prenehanje vseh kazenskih 
postopkov, ki se vodijo v skladu s členom 
359 kazenskega zakonika (zloraba 
položaja); poziva srbski parlament, naj 
prekliče člen 359 in spremeni kazenski 
zakonik, da se ta člen pregleda v skladu z 
evropskimi standardi; poziva, da se 
ponudi učinkovite sodne razprave v 
postopkih pred upravnim in ustavnim 
sodiščem ter izvajanje sodb, kakor tudi 
zagotovitev poštenega nadomestila v 
primerih kjer, zaradi spremenjenih 
okoliščin, sodbe ne morejo biti izvršene, in 
v primerih, kjer stranka, ki je zmagala, ne 
more, iz katerega koli razloga, zahtevati 
izvršitve sodbe; poziva srbsko vlado, da 
poveča prizadevanja za zagotavljanje 
neodvisnosti in strokovnosti ne samo teh 
dveh sektorjev ampak tudi na področju 
javnih naročil in celotnega sodnega 
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sistema, ki bi moral biti, da bi lahko 
sodelovale pri pristopu k EU, predmet 
globokih in obsežnih reform; je zaskrbljen 
zaradi preostalih pomanjkljivosti v 
pritožbenih postopkih sodnikov in tožilcev, 
ki niso bili ponovno imenovani, vključno s 
kršitvami postopkov in standardov; 
poudarja, da sta razvoj nepolitičnega 
sodstva in delitev pristojnosti bistvena 
elementa reforme sodstva; poziva, naj se 
postopki izpeljejo do konca na pregleden 
način in brez kakršnih koli zunanjih 
pritiskov na visoki sodni svet;

Or. en

Predlog spremembe 81
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je seznanjen z reformo sodstva in 
tožilstva, pa tudi z reorganizacijo sistema, 
ki je namenjena izboljšanju njune 
učinkovitosti in odpravljanju sodnih 
zaostankov; vseeno ugotavlja, da je 
potrebnih več prizadevanj za zagotavljanje 
neodvisnosti in strokovnosti teh dveh 
sektorjev; je zaskrbljen zaradi preostalih
pomanjkljivosti v pritožbenih postopkih 
sodnikov in tožilcev, ki niso bili ponovno 
imenovani, vključno s kršitvami postopkov 
in standardov; poziva, naj se postopki 
izpeljejo do konca na pregleden način in 
brez kakršnih koli zunanjih pritiskov na 
visoki sodni svet;

10. je seznanjen z reformo sodstva in 
tožilstva, pa tudi z reorganizacijo sistema, 
ki je namenjena izboljšanju njune 
učinkovitosti in odpravljanju sodnih 
zaostankov; vseeno ugotavlja, da je
potrebnih več prizadevanj za zagotavljanje 
neodvisnosti in strokovnosti teh dveh 
sektorjev; močno obžaluje pomanjkanja in 
hude pomanjkljivosti v postopku sodnega 
pregleda kot tudi v pritožbenih postopkih 
sodnikov in tožilcev, ki niso bili ponovno 
imenovani, vključno s kršitvami postopkov 
in standardov; poziva, naj se razveljavijo 
sklepi, sprejeti vse od aretacije člana 
visokega sodnega sveta, in tistih sklepov, 
ki niso bili sprejeti v skladu s smernicami 
in načeli poštenega postopka, da se 
postopki izpeljejo do konca na pregleden 
način in brez kakršnih koli zunanjih 
pritiskov na visoki sodni svet; poudarja, da 
potrebujemo redni sistem ocenjevanja 
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uspešnosti sodnikov, da se zagotovi stalna 
kakovost sodstva tudi po njegovem 
dokončanju;

Or. en

Predlog spremembe 82
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je seznanjen z reformo sodstva in 
tožilstva, pa tudi z reorganizacijo sistema, 
ki je namenjena izboljšanju njune 
učinkovitosti in odpravljanju sodnih 
zaostankov; vseeno ugotavlja, da je 
potrebnih več prizadevanj za zagotavljanje 
neodvisnosti in strokovnosti teh dveh 
sektorjev; je zaskrbljen zaradi preostalih 
pomanjkljivosti v pritožbenih postopkih 
sodnikov in tožilcev, ki niso bili ponovno 
imenovani, vključno s kršitvami postopkov 
in standardov; poziva, naj se postopki 
izpeljejo do konca na pregleden način in 
brez kakršnih koli zunanjih pritiskov na 
visoki sodni svet;

10. je seznanjen z reformo sodstva in 
tožilstva, pa tudi z reorganizacijo sistema, 
ki je namenjena izboljšanju njune 
učinkovitosti in odpravljanju sodnih 
zaostankov; vseeno ugotavlja, da je 
potrebnih več prizadevanj za zagotavljanje 
neodvisnosti in strokovnosti teh dveh 
sektorjev; je zelo zaskrbljen glede 
neodvisnosti in sestave visokega sodnega 
sveta, v katerega so vključeni člani, ki so 
sodelovali pri sprejetju spornih odločitev, 
ter glede nepreglednosti in nepravilnosti 
pri revizijskih postopkih, ki jih izvaja 
visoki sodni svet, zaradi česar so člani 
sodstva pogosto razrešeni s položaja brez 
poštenega sojenja; je zaskrbljen zaradi 
preostalih pomanjkljivosti v pritožbenih 
postopkih sodnikov in tožilcev, ki niso bili 
ponovno imenovani, vključno s kršitvami 
postopkov in standardov; poziva, naj se 
postopki izpeljejo do konca na pregleden 
način in brez kakršnih koli zunanjih 
pritiskov na visoki sodni svet;

Or. en

Predlog spremembe 83
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)
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Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je seznanjen z reformo sodstva in 
tožilstva, pa tudi z reorganizacijo sistema, 
ki je namenjena izboljšanju njune 
učinkovitosti in odpravljanju sodnih 
zaostankov; vseeno ugotavlja, da je 
potrebnih več prizadevanj za zagotavljanje 
neodvisnosti in strokovnosti teh dveh 
sektorjev; je zaskrbljen zaradi preostalih 
pomanjkljivosti v pritožbenih postopkih 
sodnikov in tožilcev, ki niso bili ponovno 
imenovani, vključno s kršitvami postopkov 
in standardov; poziva, naj se postopki 
izpeljejo do konca na pregleden način in 
brez kakršnih koli zunanjih pritiskov na 
visoki sodni svet;

10. pozdravlja reformo sodstva in tožilstva, 
ki je pripeljala do večje nepristranskosti in 
odgovornosti sodnikov ter boljše
učinkovitosti sistema in odpravo sodnih 
zaostankov; vseeno ugotavlja, da so 
potrebna nadaljnja prizadevanja za 
zagotavljanje neodvisnosti in strokovnosti 
teh dveh sektorjev; je zaskrbljen zaradi 
preostalih pomanjkljivosti v pritožbenih 
postopkih sodnikov in tožilcev, ki niso bili 
ponovno imenovani, vključno s kršitvami 
postopkov in standardov; poziva, naj se 
postopki izpeljejo do konca na pregleden 
način in brez kakršnih koli zunanjih 
pritiskov na visoki sodni svet;

Or. en

Predlog spremembe 84
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je seznanjen z reformo sodstva in 
tožilstva, pa tudi z reorganizacijo sistema, 
ki je namenjena izboljšanju njune 
učinkovitosti in odpravljanju sodnih 
zaostankov; vseeno ugotavlja, da je 
potrebnih več prizadevanj za zagotavljanje 
neodvisnosti in strokovnosti teh dveh 
sektorjev; je zaskrbljen zaradi preostalih 
pomanjkljivosti v pritožbenih postopkih 
sodnikov in tožilcev, ki niso bili ponovno 
imenovani, vključno s kršitvami postopkov 
in standardov; poziva, naj se postopki 
izpeljejo do konca na pregleden način in 
brez kakršnih koli zunanjih pritiskov na 
visoki sodni svet;

10. pozdravlja pozitivne ukrepe pri 
reformi sodstva in tožilstva, pa tudi z 
reorganizacijo sistema, ki je namenjena 
izboljšanju njune učinkovitosti in 
odpravljanju sodnih zaostankov, v skladu s 
priporočili Beneške komisije; vseeno 
ugotavlja, da je potrebnih več prizadevanj 
za zagotavljanje neodvisnosti in 
strokovnosti teh dveh sektorjev; je 
zaskrbljen zaradi preostalih 
pomanjkljivosti v pritožbenih postopkih 
sodnikov in tožilcev, ki niso bili ponovno 
imenovani, vključno s kršitvami postopkov 
in standardov; poziva, naj se postopki 
izpeljejo do konca na pregleden način in 
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brez kakršnih koli zunanjih pritiskov na 
visoki sodni svet;

Or. en

Predlog spremembe 85
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je seznanjen z reformo sodstva in 
tožilstva, pa tudi z reorganizacijo sistema, 
ki je namenjena izboljšanju njune 
učinkovitosti in odpravljanju sodnih 
zaostankov; vseeno ugotavlja, da je 
potrebnih več prizadevanj za zagotavljanje 
neodvisnosti in strokovnosti teh dveh 
sektorjev; je zaskrbljen zaradi preostalih
pomanjkljivosti v pritožbenih postopkih 
sodnikov in tožilcev, ki niso bili ponovno 
imenovani, vključno s kršitvami postopkov 
in standardov; poziva, naj se postopki 
izpeljejo do konca na pregleden način in 
brez kakršnih koli zunanjih pritiskov na 
visoki sodni svet;

10. je seznanjen z reformo sodstva in 
tožilstva, pa tudi z reorganizacijo sistema, 
ki je namenjena izboljšanju njune 
učinkovitosti in odpravljanju sodnih 
zaostankov; poudarja, da je potrebnih več 
prizadevanj za zagotavljanje neodvisnosti 
in strokovnosti teh dveh sektorjev; je 
zaskrbljen zaradi številnih pomanjkljivosti 
v pritožbenih postopkih sodnikov in 
tožilcev, ki niso bili ponovno imenovani, 
vključno s kršitvami postopkov in 
standardov; poziva organe, naj zagotovijo, 
da bo visoki sodni svet deloval pregledno 
in s polnimi zmogljivostmi brez kakršnih 
koli zunanjih pritiskov; 

Or. en

Predlog spremembe 86
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je seznanjen z reformo sodstva in 
tožilstva, pa tudi z reorganizacijo sistema, 
ki je namenjena izboljšanju njune 
učinkovitosti in odpravljanju sodnih 
zaostankov; vseeno ugotavlja, da je 

10. je seznanjen z reformo sodstva in 
tožilstva, pa tudi z reorganizacijo sistema, 
ki je namenjena izboljšanju njune 
učinkovitosti in odpravljanju sodnih 
zaostankov; vseeno ugotavlja, da je 
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potrebnih več prizadevanj za zagotavljanje 
neodvisnosti in strokovnosti teh dveh
sektorjev; je zaskrbljen zaradi preostalih 
pomanjkljivosti v pritožbenih postopkih 
sodnikov in tožilcev, ki niso bili ponovno 
imenovani, vključno s kršitvami postopkov 
in standardov; poziva, naj se postopki 
izpeljejo do konca na pregleden način in 
brez kakršnih koli zunanjih pritiskov na 
visoki sodni svet;

potrebnih več prizadevanj za zagotavljanje 
neodvisnosti in strokovnosti teh dveh 
sektorjev; je zaskrbljen zaradi preostalih 
pomanjkljivosti v pritožbenih postopkih 
sodnikov in tožilcev, ki niso bili ponovno 
imenovani, vključno s kršitvami postopkov 
in standardov, ter zaradi vpliva, ki ga 
imajo lahko te pomanjkljivosti na 
neodvisnost sodstva, delitev oblasti in 
pravno državo; predlaga, naj revizijski 
postopek imenovanja sodnikov izvede 
neodvisen pritožbeni organ sodstva, ki bo 
uporabljal dosledna in stroga merila, 
jasno določena v zakonodaji; poziva, naj 
se postopki izpeljejo do konca na 
pregleden način in brez kakršnih koli 
zunanjih pritiskov na visoki sodni svet;

Or. en

Predlog spremembe 87
Pino Arlacchi

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je seznanjen z reformo sodstva in 
tožilstva, pa tudi z reorganizacijo sistema, 
ki je namenjena izboljšanju njune 
učinkovitosti in odpravljanju sodnih 
zaostankov; vseeno ugotavlja, da je 
potrebnih več prizadevanj za zagotavljanje 
neodvisnosti in strokovnosti teh dveh 
sektorjev; je zaskrbljen zaradi preostalih 
pomanjkljivosti v pritožbenih postopkih 
sodnikov in tožilcev, ki niso bili ponovno 
imenovani, vključno s kršitvami postopkov 
in standardov; poziva, naj se postopki 
izpeljejo do konca na pregleden način in 
brez kakršnih koli zunanjih pritiskov na 
visoki sodni svet;

10. pozdravlja reformo sodstva in tožilstva, 
pa tudi z reorganizacijo sistema, ki je 
namenjena izboljšanju njune učinkovitosti 
in odpravljanju sodnih zaostankov; vseeno 
ugotavlja, da je potrebnih več prizadevanj 
za zagotavljanje neodvisnosti in 
strokovnosti teh dveh sektorjev; je 
zaskrbljen zaradi preostalih 
pomanjkljivosti v pritožbenih postopkih 
sodnikov in tožilcev, ki niso bili ponovno 
imenovani, vključno s kršitvami postopkov 
in standardov; poziva, naj se postopki 
izpeljejo do konca na pregleden način in 
brez kakršnih koli zunanjih pritiskov na 
visoki sodni svet;

Or. en
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Predlog spremembe 88
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. je resno zaskrbljen zaradi ponavljajočih 
se obtožb o zlorabi člena 359 kazenskega 
zakonika, ki zadeva zlorabo položaja; 
poziva oblasti, naj hitro nadaljujejo z 
revizijo kazenskega zakonika, da 
zagotovijo njegovo skladnost z evropskimi 
standardi, ter naj nemudoma odpravijo 
vlaganje obtožnic po predpisu o zlorabi 
položaja, kar spodkopava zaupanje v 
vladavino prava v državi;

11. je resno zaskrbljen zaradi ponavljajočih 
se obtožb o zlorabi člena 359 kazenskega 
zakonika, ki zadeva zlorabo položaja, pri 
tem pa naj bi zamrznili sredstva številnih 
podjetij in posameznikov; poudarja, da so 
te obtožbe spodkopale zaupanje v 
vladavino prava v državi; poziva oblasti, 
naj hitro nadaljujejo z revizijo kazenskega 
zakonika, da zagotovijo njegovo skladnost 
z evropskimi standardi, ter naj nemudoma 
odpravijo vlaganje obtožnic po predpisu o 
zlorabi položaja in prakso zamrzovanja 
sredstev obtoženih na podlagi člena 359, 
kar je povzročilo dodaten škodljiv socialen 
učinek in negativne posledice za 
gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 89
György Schöpflin, Doris Pack, Eduard Kukan, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev)

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. je resno zaskrbljen zaradi ponavljajočih 
se obtožb o zlorabi člena 359 kazenskega 
zakonika, ki zadeva zlorabo položaja; 
poziva oblasti, naj hitro nadaljujejo z 
revizijo kazenskega zakonika, da 
zagotovijo njegovo skladnost z evropskimi 

11. je resno zaskrbljen zaradi ponavljajočih 
se obtožb o zlorabi člena 359 kazenskega 
zakonika, ki zadeva zlorabo položaja; 
poziva oblasti, naj hitro nadaljujejo z 
revizijo kazenskega zakonika, da 
zagotovijo njegovo skladnost z evropskimi 
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standardi, ter naj nemudoma odpravijo 
vlaganje obtožnic po predpisu o zlorabi 
položaja, kar spodkopava zaupanje v 
vladavino prava v državi;

standardi, ter naj nemudoma odpravijo 
pospeševanje nerešenih kazenskih 
postopkov in vlaganje obtožnic po predpisu 
o zlorabi položaja, kar spodkopava 
zaupanje v vladavino prava v državi;

Or. en

Predlog spremembe 90
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. opozarja na resne pomanjkljivosti pri 
delovanju programa za zaščito prič v 
povezavi s primeri vojnih zločinov, kar je 
privedlo do tega, da se je določeno število 
prič prostovoljno odločilo izstopiti iz 
programa, po tem ko so bile sistematično 
ustrahovane; poziva notranje ministrstvo in 
urad tožilca za vojne zločine, naj dejavno 
sodelujeta pri prizadevanjih za 
zagotavljanje varnosti in dobrega počutja 
vseh prič, ki sodelujejo v programu za 
zaščito; poudarja, da je delujoč program za 
zaščito prič izjemno pomemben za 
vladavino prava v državi, pa tudi pri 
izkazovanju politične volje za učinkovito 
obravnavo primerov vojnih zločinov, ki jih 
je Mednarodno kazensko sodišče za 
nekdanjo Jugoslavijo prepustilo 
nacionalnim sodnim oblastem;

12. ugotavlja, da domači sodni pregon 
vojnih zločinov vztrajno napreduje, 
vendar opozarja na resne pomanjkljivosti 
pri delovanju programa za zaščito prič v 
povezavi s primeri vojnih zločinov, kar je 
privedlo do tega, da se je določeno število 
prič prostovoljno odločilo izstopiti iz 
programa, po tem ko so bile sistematično 
ustrahovane; poziva notranje ministrstvo in 
urad tožilca za vojne zločine, naj dejavno 
sodelujeta pri prizadevanjih za 
zagotavljanje varnosti in dobrega počutja 
vseh prič, ki sodelujejo v programu za 
zaščito; poudarja, da je delujoč program za 
zaščito prič izjemno pomemben za 
vladavino prava v državi, pa tudi pri 
izkazovanju politične volje za učinkovito 
obravnavo primerov vojnih zločinov, ki jih 
je Mednarodno kazensko sodišče za 
nekdanjo Jugoslavijo prepustilo 
nacionalnim sodnim oblastem;

Or. en

Predlog spremembe 91
György Schöpflin
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Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. opozarja na resne pomanjkljivosti pri 
delovanju programa za zaščito prič v 
povezavi s primeri vojnih zločinov, kar je 
privedlo do tega, da se je določeno število 
prič prostovoljno odločilo izstopiti iz 
programa, po tem ko so bile sistematično 
ustrahovane; poziva notranje ministrstvo in 
urad tožilca za vojne zločine, naj dejavno 
sodelujeta pri prizadevanjih za 
zagotavljanje varnosti in dobrega počutja 
vseh prič, ki sodelujejo v programu za 
zaščito; poudarja, da je delujoč program za 
zaščito prič izjemno pomemben za 
vladavino prava v državi, pa tudi pri 
izkazovanju politične volje za učinkovito 
obravnavo primerov vojnih zločinov, ki jih 
je Mednarodno kazensko sodišče za 
nekdanjo Jugoslavijo prepustilo 
nacionalnim sodnim oblastem;

12. opozarja na resne pomanjkljivosti pri 
delovanju programa za zaščito prič v 
povezavi s primeri vojnih zločinov, kar je 
privedlo do tega, da se je določeno število 
prič prostovoljno odločilo izstopiti iz 
programa, po tem ko so bile sistematično 
ustrahovane; poziva notranje ministrstvo in 
urad tožilca za vojne zločine, naj dejavno 
sodelujeta pri prizadevanjih za 
zagotavljanje varnosti in dobrega počutja 
vseh prič, ki sodelujejo v programu za 
zaščito; poudarja, da je delujoč program za 
zaščito prič izjemno pomemben za 
vladavino prava v državi, pa tudi pri 
izkazovanju politične volje za učinkovito 
obravnavo primerov vojnih zločinov, ki jih 
je Mednarodno kazensko sodišče za 
nekdanjo Jugoslavijo prepustilo 
nacionalnim sodnim oblastem;

Or. en

Predlog spremembe 92
László Tőkés

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. opominja na pomen tega, da je 
osrednja vlada Srbije odprla narodne 
arhive, vključno z dokumenti nekdanje 
obveščevalne agencije Udbe, saj je to 
neizogiben korak v tekočem procesu 
reforme in demokratizacije Srbije; poleg 
tega poziva organe, naj znotraj vlade 
določijo primerno telo in mu dodelijo 
pristojnost za vodenje in zagotavljanje 
odprtja arhivov;
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Or. en

Predlog spremembe 93
László Tőkés

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. poziva srbske oblasti, naj začnejo in 
zagotovijo pravno rehabilitacijo in 
finančno odškodnino ljudem, ki so bili v 
preteklosti preganjani zaradi političnih, 
etničnih ali verskih razlogov, vključno s 
tistimi, ki so trpeli zaradi pripisovanja 
kolektivne krivde;

Or. en

Predlog spremembe 94
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. pozdravlja napredek pri reformi javne 
uprave, vendar poudarja, da so še vedno 
potrebna prizadevanja za zagotovitev 
njene popolne strokovnosti in 
neodvisnosti od političnih vplivov, in sicer 
s celovito uporabo sistema imenovanja in 
napredovanja, ki temelji na uspešnosti; 
poziva k večjemu usklajevanju pri 
izvajanju strategije za reformo javne 
uprave in k vključitvi lokalne uprave v 
zakonodajni okvir;

13. izreka pohvalo Srbiji za tekočo 
reformo javne uprave, ki je izboljšala 
upravno zmogljivost države; poziva k 
večjemu usklajevanju pri izvajanju 
strategije za reformo javne uprave in k 
vključitvi lokalne uprave v zakonodajni 
okvir;

Or. en
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Predlog spremembe 95
Kinga Gál

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. pozdravlja napredek pri reformi javne 
uprave, vendar poudarja, da so še vedno 
potrebna prizadevanja za zagotovitev njene 
popolne strokovnosti in neodvisnosti od 
političnih vplivov, in sicer s celovito 
uporabo sistema imenovanja in 
napredovanja, ki temelji na uspešnosti; 
poziva k večjemu usklajevanju pri 
izvajanju strategije za reformo javne 
uprave in k vključitvi lokalne uprave v 
zakonodajni okvir;

13. pozdravlja napredek pri reformi javne 
uprave, vendar poudarja, da so še vedno 
potrebna prizadevanja za zagotovitev njene 
popolne strokovnosti in neodvisnosti od 
političnih vplivov, in sicer s celovito 
uporabo sistema imenovanja in 
napredovanja, ki temelji na uspešnosti; 
poziva k večjemu usklajevanju pri 
izvajanju strategije za reformo javne 
uprave in k vključitvi lokalne uprave v 
zakonodajni okvir; opozarja na premajhno 
zastopanost nacionalnih manjšin v javni 
upravi in na sodiščih ter v državnih 
podjetjih;

Or. en

Predlog spremembe 96
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva oblasti, naj si še naprej 
prizadevajo odpraviti zapuščino nekdanjih 
komunističnih tajnih služb in njihovih 
agentov ter njihov vpliv na politično, 
akademsko, gospodarsko, družbeno in 
medijsko življenje, zlasti z dodatnimi 
reformami na varnostnem področju, s 
povečanjem parlamentarnega nadzora in 
spremljanja varnostnih služb ter odpravo 
tajnosti arhivov nekdanjih jugoslovanskih 
tajnih služb; spodbuja oblasti, naj 
omogočijo dostop do tistih arhivov, ki se 
nanašajo na nekdanje republike 
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Jugoslavije, in naj jih vrnejo zadevnim 
vladam, če te za to zaprosijo;

Or. en

Predlog spremembe 97
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. pozdravlja vlogo neodvisnih 
regulativnih organov za izboljšanje 
učinkovitosti in preglednosti državnih 
ustanov; zlasti želi pohvaliti delo varuha 
človekovih pravic in komisarja za 
informacije javnega značaja in varstvo 
osebnih podatkov; poziva oblasti, naj 
državnemu revizijskemu uradu, komisiji 
za varstvo konkurence, uradu za javna 
naročila ter komisiji za varstvo pravic 
ponudnikov zagotovijo ustrezne finančne, 
upravne in pisarniške zmogljivosti, da 
bodo lahko izvajali svoje naloge; ponovno 
poudarja, da so neodvisni regulativni 
organi bistveni pri boju proti sistemski 
korupciji in učinkovitemu nadzoru nad 
vlado;

Or. en

Predlog spremembe 98
György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ponovno poudarja, da so močni in 
neodvisni mediji nepogrešljiv sestavni del 
demokratičnega sistema; zato pozdravlja 

15. ponovno poudarja, da so močni, 
strokovni in neodvisni mediji ter 
zagotavljanje interneta nepogrešljiv 
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sprejetje strategije o razvoju javnega 
informacijskega sistema in akcijskega 
načrta v okviru te strategije ter načrtovani 
umik države iz lastništva medijev; vseeno 
je zaskrbljen zaradi poskusov nadzora nad 
mediji in vmešavanja vanje ter poziva 
oblasti, naj zagotovijo njihovo neodvisnost 
od političnih pritiskov in drugih vplivov; je 
zaskrbljen zaradi groženj srbskim 
novinarjem in poziva k njihovi temeljiti 
preiskavi, da se novinarjem zagotovi varno 
okolje, v katerem lahko svoje delo 
opravljajo učinkovito in brez potrebe po 
samocenzuri; poudarja, da je treba sprejeti 
ukrepe proti koncentraciji lastništva in 
pomanjkanju preglednosti v medijih, pa 
tudi za zagotavljanje enakopravnega 
dostopa do oglaševalskega trga, tudi do 
izplačil javnih sredstev za oglaševanje in 
promocijo; poziva novinarje, naj spoštujejo 
etični kodeks;

sestavni del demokratičnega sistema; zato 
pozdravlja sprejetje strategije o razvoju 
javnega informacijskega sistema in 
akcijskega načrta v okviru te strategije ter 
načrtovani umik države iz lastništva 
medijev; vseeno je zaskrbljen zaradi 
poskusov nadzora nad mediji in 
vmešavanja vanje ter poziva oblasti, naj 
zagotovijo njihovo neodvisnost od 
političnih pritiskov in drugih vplivov; je 
zaskrbljen zaradi groženj srbskim 
novinarjem in poziva k njihovi temeljiti 
preiskavi, da se novinarjem zagotovi varno 
okolje, v katerem lahko svoje delo 
opravljajo učinkovito in brez potrebe po 
samocenzuri; poudarja, da je treba sprejeti 
ukrepe proti koncentraciji lastništva in 
pomanjkanju preglednosti v medijih, pa 
tudi za zagotavljanje enakopravnega 
dostopa do oglaševalskega trga, tudi do 
izplačil javnih sredstev za oglaševanje in 
promocijo; poziva novinarje, naj spoštujejo 
etični kodeks; ugotavlja, da je raven 
dostopa do interneta še vedno nizka, 
priznava njegov pomen za svobodo 
medijev ter poziva oblasti, naj si čim bolj 
prizadevajo na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 99
Kinga Gál

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ponovno poudarja, da so močni in 
neodvisni mediji nepogrešljiv sestavni del 
demokratičnega sistema; zato pozdravlja 
sprejetje strategije o razvoju javnega 
informacijskega sistema in akcijskega 
načrta v okviru te strategije ter načrtovani 
umik države iz lastništva medijev; vseeno 
je zaskrbljen zaradi poskusov nadzora nad 

15. ponovno poudarja, da so močni in 
neodvisni mediji nepogrešljiv sestavni del 
demokratičnega sistema; zato pozdravlja 
sprejetje strategije o razvoju javnega 
informacijskega sistema in akcijskega 
načrta v okviru te strategije ter načrtovani 
umik države iz lastništva medijev; 
pozdravlja, da strategija spoštuje ustavne 
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mediji in vmešavanja vanje ter poziva 
oblasti, naj zagotovijo njihovo neodvisnost 
od političnih pritiskov in drugih vplivov; je 
zaskrbljen zaradi groženj srbskim 
novinarjem in poziva k njihovi temeljiti 
preiskavi, da se novinarjem zagotovi varno 
okolje, v katerem lahko svoje delo 
opravljajo učinkovito in brez potrebe po 
samocenzuri; poudarja, da je treba sprejeti 
ukrepe proti koncentraciji lastništva in 
pomanjkanju preglednosti v medijih, pa 
tudi za zagotavljanje enakopravnega 
dostopa do oglaševalskega trga, tudi do 
izplačil javnih sredstev za oglaševanje in 
promocijo; poziva novinarje, naj spoštujejo 
etični kodeks;

pravice glede medijev jezikovnih manjšin;
vseeno je zaskrbljen zaradi poskusov 
nadzora nad mediji in vmešavanja vanje ter 
poziva oblasti, naj zagotovijo njihovo 
neodvisnost od političnih pritiskov in 
drugih vplivov; je zaskrbljen zaradi groženj 
srbskim novinarjem in poziva k njihovi 
temeljiti preiskavi, da se novinarjem 
zagotovi varno okolje, v katerem lahko 
svoje delo opravljajo učinkovito in brez 
potrebe po samocenzuri; poudarja, da je 
treba sprejeti ukrepe proti koncentraciji 
lastništva in pomanjkanju preglednosti v 
medijih, pa tudi za zagotavljanje 
enakopravnega dostopa do oglaševalskega 
trga, tudi do izplačil javnih sredstev za 
oglaševanje in promocijo; poziva 
novinarje, naj spoštujejo etični kodeks;

Or. en

Predlog spremembe 100
Kristian Vigenin

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ponovno poudarja, da so močni in 
neodvisni mediji nepogrešljiv sestavni del 
demokratičnega sistema; zato pozdravlja 
sprejetje strategije o razvoju javnega 
informacijskega sistema in akcijskega 
načrta v okviru te strategije ter načrtovani 
umik države iz lastništva medijev; vseeno 
je zaskrbljen zaradi poskusov nadzora nad 
mediji in vmešavanja vanje ter poziva 
oblasti, naj zagotovijo njihovo neodvisnost 
od političnih pritiskov in drugih vplivov; je 
zaskrbljen zaradi groženj srbskim 
novinarjem in poziva k njihovi temeljiti 
preiskavi, da se novinarjem zagotovi varno 
okolje, v katerem lahko svoje delo 
opravljajo učinkovito in brez potrebe po 
samocenzuri; poudarja, da je treba sprejeti 

15. ponovno poudarja, da so močni in 
neodvisni mediji nepogrešljiv sestavni del 
demokratičnega sistema; zato pozdravlja 
sprejetje strategije o razvoju javnega 
informacijskega sistema in akcijskega 
načrta v okviru te strategije ter načrtovani 
umik države iz lastništva medijev; poziva 
oblasti, naj zagotovijo neodvisnost 
medijskega sektorja od političnih pritiskov 
in drugih vplivov; je zaskrbljen zaradi 
groženj srbskim novinarjem in poziva k 
njihovi temeljiti preiskavi, da se 
novinarjem zagotovi varno okolje, v 
katerem lahko svoje delo opravljajo 
učinkovito in brez potrebe po samocenzuri; 
poudarja, da je treba sprejeti ukrepe proti 
koncentraciji lastništva in pomanjkanju 
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ukrepe proti koncentraciji lastništva in 
pomanjkanju preglednosti v medijih, pa 
tudi za zagotavljanje enakopravnega 
dostopa do oglaševalskega trga, tudi do 
izplačil javnih sredstev za oglaševanje in 
promocijo; poziva novinarje, naj spoštujejo 
etični kodeks;

preglednosti v medijih, pa tudi za 
zagotavljanje enakopravnega dostopa do 
oglaševalskega trga, tudi do izplačil javnih 
sredstev za oglaševanje in promocijo; 
poziva novinarje, naj spoštujejo etični 
kodeks;

Or. en

Predlog spremembe 101
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ponovno poudarja, da so močni in 
neodvisni mediji nepogrešljiv sestavni del 
demokratičnega sistema; zato pozdravlja 
sprejetje strategije o razvoju javnega 
informacijskega sistema in akcijskega 
načrta v okviru te strategije ter načrtovani 
umik države iz lastništva medijev; vseeno 
je zaskrbljen zaradi poskusov nadzora nad 
mediji in vmešavanja vanje ter poziva 
oblasti, naj zagotovijo njihovo neodvisnost 
od političnih pritiskov in drugih vplivov; je 
zaskrbljen zaradi groženj srbskim 
novinarjem in poziva k njihovi temeljiti 
preiskavi, da se novinarjem zagotovi varno 
okolje, v katerem lahko svoje delo 
opravljajo učinkovito in brez potrebe po 
samocenzuri; poudarja, da je treba sprejeti 
ukrepe proti koncentraciji lastništva in 
pomanjkanju preglednosti v medijih, pa 
tudi za zagotavljanje enakopravnega 
dostopa do oglaševalskega trga, tudi do 
izplačil javnih sredstev za oglaševanje in 
promocijo; poziva novinarje, naj spoštujejo 
etični kodeks;

15. ponovno poudarja, da so močni in 
neodvisni mediji nepogrešljiv sestavni del 
demokratičnega sistema; zato pozdravlja 
sprejetje strategije o razvoju javnega 
informacijskega sistema in akcijskega 
načrta v okviru te strategije ter načrtovani 
umik države iz lastništva medijev; vseeno 
je zaskrbljen zaradi poskusov nadzora nad 
mediji in vmešavanja vanje ter poziva 
oblasti, naj zagotovijo njihovo neodvisnost 
od političnih pritiskov in drugih vplivov; je 
zaskrbljen, ker je bila sprejeta kazenska 
zakonodaja, ki prepoveduje javno 
izražanje stališč o sodnih postopkih in 
sodbah v medijih; je zaskrbljen zaradi 
groženj srbskim novinarjem in poziva k 
njihovi temeljiti preiskavi, da se 
novinarjem zagotovi varno okolje, v 
katerem lahko svoje delo opravljajo 
učinkovito in brez potrebe po samocenzuri; 
poudarja, da je treba sprejeti ukrepe proti 
koncentraciji lastništva in pomanjkanju 
preglednosti v medijih, pa tudi za 
zagotavljanje enakopravnega dostopa do 
oglaševalskega trga, tudi do izplačil javnih 
sredstev za oglaševanje in promocijo; 
poziva novinarje, naj spoštujejo etični 
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kodeks;

Or. en

Predlog spremembe 102
Göran Färm

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ponovno poudarja, da so močni in 
neodvisni mediji nepogrešljiv sestavni del 
demokratičnega sistema; zato pozdravlja 
sprejetje strategije o razvoju javnega 
informacijskega sistema in akcijskega 
načrta v okviru te strategije ter načrtovani 
umik države iz lastništva medijev; vseeno 
je zaskrbljen zaradi poskusov nadzora nad 
mediji in vmešavanja vanje ter poziva 
oblasti, naj zagotovijo njihovo neodvisnost 
od političnih pritiskov in drugih vplivov; je 
zaskrbljen zaradi groženj srbskim 
novinarjem in poziva k njihovi temeljiti 
preiskavi, da se novinarjem zagotovi varno 
okolje, v katerem lahko svoje delo 
opravljajo učinkovito in brez potrebe po 
samocenzuri; poudarja, da je treba sprejeti 
ukrepe proti koncentraciji lastništva in 
pomanjkanju preglednosti v medijih, pa 
tudi za zagotavljanje enakopravnega 
dostopa do oglaševalskega trga, tudi do 
izplačil javnih sredstev za oglaševanje in 
promocijo; poziva novinarje, naj spoštujejo 
etični kodeks;

15. ponovno poudarja, da so močni in 
neodvisni mediji nepogrešljiv sestavni del 
demokratičnega sistema; zato pozdravlja 
sprejetje strategije o razvoju javnega 
informacijskega sistema in akcijskega 
načrta v okviru te strategije ter načrtovani 
umik države iz lastništva medijev; vseeno 
je zaskrbljen zaradi poskusov nadzora nad 
mediji in vmešavanja vanje ter poziva 
oblasti, naj zagotovijo njihovo neodvisnost 
od političnih pritiskov in drugih vplivov; 
poziva srbsko vlado, naj zagotovi svobodo 
in neodvisnost medijev v skladu s 
standardi EU; je zaskrbljen zaradi groženj 
srbskim novinarjem in poziva k njihovi 
temeljiti preiskavi, da se novinarjem 
zagotovi varno okolje, v katerem lahko 
svoje delo opravljajo učinkovito in brez 
potrebe po samocenzuri; poudarja, da je 
treba sprejeti ukrepe proti koncentraciji 
lastništva in pomanjkanju preglednosti v 
medijih, pa tudi za zagotavljanje 
enakopravnega dostopa do oglaševalskega 
trga, tudi do izplačil javnih sredstev za 
oglaševanje in promocijo; poziva 
novinarje, naj spoštujejo etični kodeks;

Or. en

Predlog spremembe 103
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)
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Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. obžaluje dejstvo, da so državne oblasti 
dejansko vsilile blokado medijskega 
poročanja v državi, kar zadeva dogodke 
na severu Kosova julija 2011, in napačno 
prikazale vlogo Kforja v teh dogodkih; 
poudarja pomen svobodnih in neodvisnih 
medijev za demokratično in dobro 
obveščeno javnost;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 104
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. obžaluje dejstvo, da so državne oblasti 
dejansko vsilile blokado medijskega 
poročanja v državi, kar zadeva dogodke na 
severu Kosova julija 2011, in napačno 
prikazale vlogo Kforja v teh dogodkih; 
poudarja pomen svobodnih in neodvisnih 
medijev za demokratično in dobro 
obveščeno javnost;

16. obžaluje blokado medijskega poročanja 
v državi, kar zadeva nekatere dogodke in
poudarja pomen svobodnih in neodvisnih 
medijev za demokratično in dobro 
obveščeno javnost;

Or. en

Predlog spremembe 105
Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. obžaluje dejstvo, da so državne oblasti 16. obžaluje dejstvo, da so državne oblasti 
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dejansko vsilile blokado medijskega 
poročanja v državi, kar zadeva dogodke na 
severu Kosova julija 2011, in napačno
prikazale vlogo Kforja v teh dogodkih; 
poudarja pomen svobodnih in neodvisnih 
medijev za demokratično in dobro 
obveščeno javnost;

dejansko vsilile blokado medijskega 
poročanja v državi, kar zadeva dogodke na 
severu Kosova julija 2011, in v nekaterih 
ozirih zelo neuravnoteženo prikazale 
vlogo Kforja v teh dogodkih; poudarja 
pomen svobodnih in neodvisnih medijev za 
demokratično in dobro obveščeno javnost;

Or. de

Predlog spremembe 106
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. je zaskrbljen zaradi protestov 
državljanov albanske narodnosti proti 
diskriminaciji in zaradi napetih razmer v 
Sandžaku ter poziva vlado, naj med 
političnimi prednostnimi nalogami nameni 
večji pomen izboljšanju položaja manjšin, 
vključno z njihovim dostopom do 
izobraževanja in zastopstva v lokalnih
institucijah, ter gospodarskemu razvoju 
doline Preševo in Sandžaka; ugotavlja, da 
dve leti po volitvah v manjšinske svete še 
vedno ni bil oblikovan bošnjaški narodni 
svet, ter poziva k njegovemu čim 
hitrejšemu oblikovanju in izpolnjevanju 
predpisov; poziva politične in verske 
voditelje, naj ne dajejo podžigajočih izjav, 
ki lahko še zaostrijo napetosti;

17. je zaskrbljen zaradi protestov 
državljanov albanske narodnosti proti 
diskriminaciji in zaradi napetih razmer v 
Sandžaku ter poziva vlado, naj med 
političnimi prednostnimi nalogami nameni 
večji pomen izboljšanju temeljnih pravic
manjšin, vključno z njihovim dostopom do 
izobraževanja v lastnem jeziku, enakim 
dostopom do trga dela in pravičnega 
zastopstva v institucijah, ter 
gospodarskemu razvoju doline Preševo in 
Sandžaka; poziva srbsko vlado, naj 
sprejme vse potrebne ukrepe za boj proti 
diskriminaciji in brezposelnosti v teh 
regijah; ugotavlja, da dve leti po volitvah v 
manjšinske svete še vedno ni bil oblikovan 
bošnjaški narodni svet, ter poziva k 
njegovemu čim hitrejšemu oblikovanju in 
izpolnjevanju predpisov; poziva politične 
in verske voditelje, naj ne dajejo 
podžigajočih izjav, ki lahko še zaostrijo 
napetosti; poziva srbsko vlado, naj se ne 
opredeli glede napetosti, povezanih z 
verskimi skupnostmi v Sandžaku, in naj 
sprejme ukrepe za zagotovitev dobrih 
odnosov s to skupnostjo, hkrati pa naj 
zagotovi njeno pravico do verske svobode;
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Predlog spremembe 107
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. je zaskrbljen zaradi protestov 
državljanov albanske narodnosti proti 
diskriminaciji in zaradi napetih razmer v 
Sandžaku ter poziva vlado, naj med 
političnimi prednostnimi nalogami nameni 
večji pomen izboljšanju položaja manjšin, 
vključno z njihovim dostopom do 
izobraževanja in zastopstva v lokalnih 
institucijah, ter gospodarskemu razvoju 
doline Preševo in Sandžaka; ugotavlja, da 
dve leti po volitvah v manjšinske svete še 
vedno ni bil oblikovan bošnjaški narodni 
svet, ter poziva k njegovemu čim 
hitrejšemu oblikovanju in izpolnjevanju 
predpisov; poziva politične in verske 
voditelje, naj ne dajejo podžigajočih izjav, 
ki lahko še zaostrijo napetosti;

17. je zadovoljen, ker so medetnične 
razmere na splošno dobre in ker se je v 
državi zmanjšalo število in pogostost 
incidentov, povezanih z narodno 
pripadnostjo; vendar je zaskrbljen zaradi 
protestov državljanov albanske narodnosti 
proti diskriminaciji in zaradi napetih 
razmer v Sandžaku ter poziva vlado, naj 
med političnimi prednostnimi nalogami 
nameni večji pomen izboljšanju položaja 
manjšin, vključno z njihovim dostopom do 
izobraževanja in zastopstva v lokalnih 
institucijah, ter gospodarskemu razvoju 
doline Preševo in Sandžaka; ugotavlja, da 
dve leti po volitvah v manjšinske svete še 
vedno ni bil oblikovan bošnjaški narodni 
svet zaradi domnevnih postopkovnih 
pomanjkljivosti pri volilnem procesu, ter 
poziva k njegovemu čim hitrejšemu 
oblikovanju in izpolnjevanju predpisov; 
poziva politične in verske voditelje vseh 
zainteresiranih strani, naj ne dajejo 
podžigajočih izjav, ki lahko še zaostrijo 
napetosti;

Or. en

Predlog spremembe 108
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. je zaskrbljen zaradi protestov 
državljanov albanske narodnosti proti 
diskriminaciji in zaradi napetih razmer v 
Sandžaku ter poziva vlado, naj med 
političnimi prednostnimi nalogami nameni 
večji pomen izboljšanju položaja manjšin, 
vključno z njihovim dostopom do 
izobraževanja in zastopstva v lokalnih 
institucijah, ter gospodarskemu razvoju 
doline Preševo in Sandžaka; ugotavlja, da 
dve leti po volitvah v manjšinske svete še 
vedno ni bil oblikovan bošnjaški narodni 
svet, ter poziva k njegovemu čim 
hitrejšemu oblikovanju in izpolnjevanju 
predpisov; poziva politične in verske 
voditelje, naj ne dajejo podžigajočih izjav, 
ki lahko še zaostrijo napetosti;

17. je zaskrbljen zaradi protestov 
državljanov albanske narodnosti proti 
diskriminaciji in zaradi napetih razmer v 
Sandžaku ter poziva vlado, naj med 
političnimi prednostnimi nalogami nameni 
večji pomen izboljšanju položaja manjšin, 
vključno z njihovim dostopom do 
izobraževanja in zastopstva v lokalnih 
institucijah, ter gospodarskemu razvoju 
doline Preševo in Sandžaka; pozdravlja 
sporazum, sklenjen oktobra v občini 
Bujanovac, ki predvideva ukrepe za 
vključitev etničnih Albancev v javno 
upravo, ter poziva k njegovemu hitremu 
izvajanju; ugotavlja, da dve leti po 
volitvah v manjšinske svete še vedno ni bil 
oblikovan bošnjaški narodni svet, ter 
poziva k njegovemu čim hitrejšemu 
oblikovanju in izpolnjevanju predpisov; 
poziva politične in verske voditelje, naj ne 
dajejo podžigajočih izjav, ki lahko še 
zaostrijo napetosti;

Or. en

Predlog spremembe 109
Kristian Vigenin

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. je zaskrbljen zaradi protestov 
državljanov albanske narodnosti proti 
diskriminaciji in zaradi napetih razmer v 
Sandžaku ter poziva vlado, naj med 
političnimi prednostnimi nalogami nameni 
večji pomen izboljšanju položaja manjšin, 
vključno z njihovim dostopom do 
izobraževanja in zastopstva v lokalnih 
institucijah, ter gospodarskemu razvoju 
doline Preševo in Sandžaka; ugotavlja, da 

17. zaradi protestov državljanov albanske 
narodnosti proti diskriminaciji in zaradi 
napetih razmer v Sandžaku poziva vlado, 
naj med političnimi prednostnimi nalogami 
nameni večji pomen izboljšanju položaja 
manjšin, vključno z njihovim dostopom do 
izobraževanja in zastopstva v lokalnih 
institucijah, ter gospodarskemu razvoju 
doline Preševo in Sandžaka; ugotavlja, da 
dve leti po volitvah v manjšinske svete še 
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dve leti po volitvah v manjšinske svete še 
vedno ni bil oblikovan bošnjaški narodni 
svet, ter poziva k njegovemu čim 
hitrejšemu oblikovanju in izpolnjevanju 
predpisov; poziva politične in verske 
voditelje, naj ne dajejo podžigajočih izjav, 
ki lahko še zaostrijo napetosti;

vedno ni bil oblikovan bošnjaški narodni 
svet, ter poziva k njegovemu čim 
hitrejšemu oblikovanju in izpolnjevanju 
predpisov; poziva politične in verske 
voditelje, naj ne dajejo podžigajočih izjav, 
ki lahko še zaostrijo napetosti;

Or. en

Predlog spremembe 110
György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. je zaskrbljen zaradi protestov 
državljanov albanske narodnosti proti 
diskriminaciji in zaradi napetih razmer v 
Sandžaku ter poziva vlado, naj med 
političnimi prednostnimi nalogami nameni 
večji pomen izboljšanju položaja manjšin, 
vključno z njihovim dostopom do 
izobraževanja in zastopstva v lokalnih 
institucijah, ter gospodarskemu razvoju 
doline Preševo in Sandžaka; ugotavlja, da 
dve leti po volitvah v manjšinske svete še 
vedno ni bil oblikovan bošnjaški narodni 
svet, ter poziva k njegovemu čim 
hitrejšemu oblikovanju in izpolnjevanju 
predpisov; poziva politične in verske 
voditelje, naj ne dajejo podžigajočih izjav, 
ki lahko še zaostrijo napetosti;

17. je zaskrbljen zaradi protestov 
državljanov albanske narodnosti proti 
diskriminaciji in zaradi napetih razmer v 
Sandžaku ter poziva vlado, naj med 
političnimi prednostnimi nalogami nameni 
večji pomen izboljšanju položaja vseh 
manjšin, vključno z njihovim dostopom do 
izobraževanja in zastopstva v lokalnih 
institucijah, ter gospodarskemu razvoju 
doline Preševo in Sandžaka; ugotavlja, da 
dve leti po volitvah v manjšinske svete še 
vedno ni bil oblikovan bošnjaški narodni 
svet, ter poziva k njegovemu čim 
hitrejšemu oblikovanju in izpolnjevanju 
predpisov; poziva politične in verske 
voditelje, naj ne dajejo podžigajočih izjav, 
ki lahko še zaostrijo napetosti;

Or. en

Predlog spremembe 111
Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 17



AM\890151SL.doc 79/121 PE480.653v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. je zaskrbljen zaradi protestov 
državljanov albanske narodnosti proti 
diskriminaciji in zaradi napetih razmer v 
Sandžaku ter poziva vlado, naj med 
političnimi prednostnimi nalogami nameni 
večji pomen izboljšanju položaja manjšin, 
vključno z njihovim dostopom do 
izobraževanja in zastopstva v lokalnih
institucijah, ter gospodarskemu razvoju 
doline Preševo in Sandžaka; ugotavlja, da 
dve leti po volitvah v manjšinske svete še 
vedno ni bil oblikovan bošnjaški narodni 
svet, ter poziva k njegovemu čim 
hitrejšemu oblikovanju in izpolnjevanju 
predpisov; poziva politične in verske 
voditelje, naj ne dajejo podžigajočih izjav, 
ki lahko še zaostrijo napetosti;

17. je zaskrbljen zaradi protestov 
državljanov albanske narodnosti proti 
diskriminaciji in zaradi napetih razmer v 
Sandžaku ter poziva vlado, naj med 
političnimi prednostnimi nalogami nameni 
večji pomen izboljšanju položaja vseh 
manjšin, vključno z njihovim dostopom do 
izobraževanja in zastopstva v lokalnih 
institucijah, ter gospodarskemu razvoju 
doline Preševo in Sandžaka; ugotavlja, da 
dve leti po volitvah v manjšinske svete še 
vedno ni bil oblikovan bošnjaški narodni 
svet, ter poziva k njegovemu čim 
hitrejšemu oblikovanju in izpolnjevanju 
predpisov; poziva politične in verske 
voditelje, naj ne dajejo podžigajočih izjav, 
ki lahko še zaostrijo napetosti;

Or. en

Predlog spremembe 112
Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. je zaskrbljen zaradi protestov 
državljanov albanske narodnosti proti 
diskriminaciji in zaradi napetih razmer v 
Sandžaku ter poziva vlado, naj med 
političnimi prednostnimi nalogami nameni 
večji pomen izboljšanju položaja manjšin, 
vključno z njihovim dostopom do 
izobraževanja in zastopstva v lokalnih 
institucijah, ter gospodarskemu razvoju 
doline Preševo in Sandžaka; ugotavlja, da 
dve leti po volitvah v manjšinske svete še 
vedno ni bil oblikovan bošnjaški narodni 
svet, ter poziva k njegovemu čim 
hitrejšemu oblikovanju in izpolnjevanju 
predpisov; poziva politične in verske 

17. je zaskrbljen zaradi protestov 
državljanov albanske narodnosti proti 
diskriminaciji in zaradi napetih razmer v 
Sandžaku ter poziva vlado, naj med 
političnimi prednostnimi nalogami nameni 
večji pomen izboljšanju položaja manjšin, 
vključno z njihovim dostopom do 
izobraževanja in zastopstva v lokalnih 
institucijah, ter gospodarskemu razvoju 
doline Preševo in Sandžaka; ugotavlja, da 
dve leti po volitvah v manjšinske svete še 
vedno ni bil oblikovan bošnjaški narodni 
svet; poziva politične in verske voditelje, 
naj ne dajejo podžigajočih izjav, ki lahko 
še zaostrijo napetosti;
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voditelje, naj ne dajejo podžigajočih izjav, 
ki lahko še zaostrijo napetosti;

Or. de

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

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. spodbuja srbske oblasti, naj v šolah v 
severno-vzhodni Srbiji uvedejo pouk v 
romunščini, naj zagotovijo dostop do 
medijev v romunščini za Romune/Vlahe, 
ki živijo v severno-vzhodni Srbiji, naj 
romunščino uvedejo v javno sfero v 
mestih in vaseh, kjer je več kot 15 % 
prebivalcev Romunov, ter naj romunski 
ortodoksni cerkvi dodelijo status 
"tradicionalne cerkve" in razširijo njeno 
versko pristojnost na celotno ozemlje 
Srbije; 

Or. en

Predlog spremembe 114
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev)

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. je zaskrbljen zaradi stanja pravic 
bolgarske manjšine na področju 
izobraževanja, kulture, uradne uporabe 
maternega jezika ter zaradi groženj 
aktivistom njihovih političnih organizacij 
in organizacij civilne družbe;

Or. en
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Predlog spremembe 115
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17 a. poudarja, da je treba spoštovati 
kulturno raznolikost etničnih manjšin, 
vključno s srbskimi državljani z bolgarsko 
zavestjo, z omogočanjem neoviranega 
širjenja kulturnih centrov, elektronskih in 
tiskanih medijev ter knjižnic, ki primerno 
skrbijo za kulturne potrebe teh skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 116
György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja pomen popisa prebivalstva pri 
zbiranju statističnih podatkov, ki so 
pomembni za razvoj Srbije, zlasti manj 
razvitih regij; pozdravlja, da je bil popis v 
Srbiji oktobra 2011 na splošno opravljen
uspešno; močno obžaluje pozive k bojkotu 
popisa s strani politikov albanske 
narodnosti, ki so jim sledili člani občinskih 
komisij za popis in veliko število 
državljanov v Preševu in Bujanovcu;

18. poudarja pomen popisa prebivalstva pri 
zbiranju statističnih podatkov, ki so 
pomembni za razvoj Srbije, zlasti manj 
razvitih regij; pozdravlja, da je bil popis v 
Srbiji oktobra 2011 na splošno opravljen 
uspešno; močno obžaluje pozive k bojkotu 
popisa s strani politikov albanske 
narodnosti, ki so jim sledili člani občinskih 
komisij za popis in veliko število 
državljanov v Preševu in Bujanovcu;
ugotavlja, da oblasti še vedno niso 
predstavile statističnih podatkov glede 
narodnosti;

Or. en



PE480.653v01-00 82/121 AM\890151SL.doc

SL

Predlog spremembe 117
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18 a. poziva vlado, naj zagotovi 
ekonomsko podporo manj razvitim 
regijam, kjer prebivajo etnične manjšine, 
ter oblikuje strategije za zmanjšanje 
stopenj brezposelnosti v teh regijah;

Or. en

Predlog spremembe 118
Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18 a. poziva srbske oblasti, naj rešijo 
težavo regionalnih neskladij v državi in 
zagotovijo dovolj pozornosti za socialni in 
gospodarski razvoj južno-vzhodne regije;

Or. en

Predlog spremembe 119
Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva k nadaljnjim korakom za 
zagotavljanje celovitega izvajanja 
zakonodajnega okvira za boj proti 
diskriminaciji; je resno zaskrbljen zaradi 
pomanjkanja politične volje za dejavno 

19. poziva k nadaljnjim korakom za 
zagotavljanje celovitega izvajanja 
zakonodajnega okvira za boj proti 
diskriminaciji;opozarja, da sta svobodi 
izražanja in združevanja temeljni človekovi 
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spodbujanje politike strpnosti in 
spoštovanja temeljnih človekovih pravic, 
pa tudi za zagotavljanje varnosti 
udeležencev parade ponosa med 
pripravami na to parado, napovedano za 
2. oktober 2011, zaradi česar je bila njena 
organizacija prepovedana; odločno obsoja 
podžigajoče in diskriminatorne izjave, ki 
so jih na to temo podali nekateri politiki 
in pravoslavni duhovniki; opozarja vlado, 
da sta svobodi izražanja in združevanja 
temeljni človekovi pravici in temeljni 
vrednoti EU, ki ju mora spoštovati vsaka 
država, ki želi postati članica EU; 
pozdravlja pozitivne ukrepe varuha 
človekovih pravic in komisarja za varstvo 
enakosti, namenjene spodbujanju teh 
vrednot v srbski družbi; poziva k preiskavi 
groženj skrajnih skupin, ki so služile kot 
utemeljitev za prepoved parade; opozarja 
na počasno preiskovanje nasilja, 
povezanega s parado ponosa leta 2010, ki 
je doslej privedlo do majhnega števila 
blagih kazni; vseeno pozdravlja ukrepe 
tožilstva in sodišč, namenjene prepovedi 
delovanja skrajnih skupin; poziva državne 
in mestne oblasti, naj vztrajno delujejo za 
vzpostavitev vzdušja strpnosti, saj bi 
morala Srbija v bližnji prihodnosti postati 
država kandidatka;

pravici in temeljni vrednoti EU, ki ju mora 
spoštovati vsaka država članica EU in 
vsaka država, ki želi postati članica EU; 
pozdravlja pozitivne ukrepe varuha 
človekovih pravic in komisarja za varstvo 
enakosti, namenjene spodbujanju teh 
vrednot v srbski družbi;poziva državne in 
mestne oblasti, naj vztrajno delujejo za 
vzpostavitev vzdušja strpnosti, saj bi 
morala Srbija v bližnji prihodnosti postati 
država kandidatka;

Or. de

Predlog spremembe 120
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva k nadaljnjim korakom za 
zagotavljanje celovitega izvajanja 
zakonodajnega okvira za boj proti 
diskriminaciji; je resno zaskrbljen zaradi 
pomanjkanja politične volje za dejavno 

19. poziva k nadaljnjim korakom za 
zagotavljanje celovitega izvajanja 
zakonodajnega okvira za boj proti 
diskriminaciji; je resno zaskrbljen zaradi 
pomanjkanja politične volje za dejavno 
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spodbujanje politike strpnosti in 
spoštovanja temeljnih človekovih pravic, 
pa tudi za zagotavljanje varnosti 
udeležencev parade ponosa med 
pripravami na to parado, napovedano za 
2. oktober 2011, zaradi česar je bila njena 
organizacija prepovedana; odločno obsoja 
podžigajoče in diskriminatorne izjave, ki 
so jih na to temo podali nekateri politiki in 
pravoslavni duhovniki; opozarja vlado, da 
sta svobodi izražanja in združevanja 
temeljni človekovi pravici in temeljni 
vrednoti EU, ki ju mora spoštovati vsaka 
država, ki želi postati članica EU; 
pozdravlja pozitivne ukrepe varuha 
človekovih pravic in komisarja za varstvo 
enakosti, namenjene spodbujanju teh 
vrednot v srbski družbi; poziva k preiskavi 
groženj skrajnih skupin, ki so služile kot 
utemeljitev za prepoved parade; opozarja 
na počasno preiskovanje nasilja, 
povezanega s parado ponosa leta 2010, ki 
je doslej privedlo do majhnega števila 
blagih kazni; vseeno pozdravlja ukrepe 
tožilstva in sodišč, namenjene prepovedi 
delovanja skrajnih skupin; poziva državne 
in mestne oblasti, naj vztrajno delujejo za 
vzpostavitev vzdušja strpnosti, saj bi 
morala Srbija v bližnji prihodnosti postati 
država kandidatka;

spodbujanje politike strpnosti in 
spoštovanja temeljnih človekovih pravic, 
pa tudi za zagotavljanje varnosti 
udeležencev parade ponosa med 
pripravami na to parado, napovedano za 
2. oktober 2011, zaradi česar je bila njena 
organizacija prepovedana; odločno obsoja 
podžigajoče in diskriminatorne izjave, ki 
so jih na to temo podali nekateri politiki in 
pravoslavni duhovniki; poziva oblasti, naj 
zagotovijo svobodo izražanja in 
združevanja; pozdravlja pozitivne ukrepe 
varuha človekovih pravic in komisarja za 
varstvo enakosti, namenjene spodbujanju 
teh vrednot v srbski družbi; poziva k 
preiskavi groženj skrajnih skupin, ki so 
služile kot utemeljitev za prepoved parade; 
opozarja na počasno preiskovanje nasilja, 
povezanega s parado ponosa leta 2010; 
vseeno pozdravlja ukrepe tožilstva in 
sodišč, namenjene prepovedi delovanja 
skrajnih skupin; poziva državne in mestne 
oblasti, naj vztrajno delujejo za 
vzpostavitev vzdušja strpnosti, saj bi 
morala Srbija v bližnji prihodnosti postati 
država kandidatka;

Or. en

Predlog spremembe 121
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva k nadaljnjim korakom za 
zagotavljanje celovitega izvajanja 
zakonodajnega okvira za boj proti 
diskriminaciji; je resno zaskrbljen zaradi 
pomanjkanja politične volje za dejavno 

19. poziva k nadaljnjim korakom za 
zagotavljanje celovitega izvajanja 
zakonodajnega okvira za boj proti 
diskriminaciji; je resno zaskrbljen zaradi 
pomanjkanja politične volje za dejavno 
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spodbujanje politike strpnosti in 
spoštovanja temeljnih človekovih pravic, 
pa tudi za zagotavljanje varnosti 
udeležencev parade ponosa med 
pripravami na to parado, napovedano za 
2. oktober 2011, zaradi česar je bila njena 
organizacija prepovedana; odločno obsoja 
podžigajoče in diskriminatorne izjave, ki 
so jih na to temo podali nekateri politiki in 
pravoslavni duhovniki; opozarja vlado, da 
sta svobodi izražanja in združevanja 
temeljni človekovi pravici in temeljni 
vrednoti EU, ki ju mora spoštovati vsaka 
država, ki želi postati članica EU; 
pozdravlja pozitivne ukrepe varuha 
človekovih pravic in komisarja za varstvo 
enakosti, namenjene spodbujanju teh 
vrednot v srbski družbi; poziva k preiskavi 
groženj skrajnih skupin, ki so služile kot 
utemeljitev za prepoved parade; opozarja 
na počasno preiskovanje nasilja, 
povezanega s parado ponosa leta 2010, ki 
je doslej privedlo do majhnega števila 
blagih kazni; vseeno pozdravlja ukrepe 
tožilstva in sodišč, namenjene prepovedi 
delovanja skrajnih skupin; poziva državne 
in mestne oblasti, naj vztrajno delujejo za 
vzpostavitev vzdušja strpnosti, saj bi 
morala Srbija v bližnji prihodnosti postati 
država kandidatka;

spodbujanje politike strpnosti in 
spoštovanja temeljnih človekovih pravic, 
pa tudi za zagotavljanje varnosti 
udeležencev parade ponosa med 
pripravami na to parado, napovedano za 
2. oktober 2011, zaradi česar je bila njena 
organizacija prepovedana; odločno obsoja 
podžigajoče in diskriminatorne izjave, ki 
so jih na to temo podali nekateri politiki in 
pravoslavni duhovniki; opozarja vlado, da 
sta svobodi izražanja in združevanja 
temeljni človekovi pravici in temeljni 
vrednoti EU, ki ju mora spoštovati vsaka 
država, ki želi postati članica EU, 
pozdravlja odločbo ustavnega sodišča z 
dne 22. decembra o tem vprašanju; 
pozdravlja pozitivne ukrepe varuha 
človekovih pravic in komisarja za varstvo 
enakosti, namenjene spodbujanju teh 
vrednot v srbski družbi; poziva k preiskavi 
groženj skrajnih skupin, ki so služile kot 
utemeljitev za prepoved parade; opozarja 
na počasno preiskovanje nasilja, 
povezanega s parado ponosa leta 2010, ki 
je doslej privedlo do majhnega števila 
blagih kazni; vseeno pozdravlja ukrepe 
tožilstva in sodišč, namenjene prepovedi 
delovanja skrajnih skupin; poziva državne 
in mestne oblasti, naj vztrajno delujejo za 
vzpostavitev vzdušja strpnosti, saj bi 
morala Srbija v bližnji prihodnosti postati 
država kandidatka;

Or. en

Predlog spremembe 122
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva k nadaljnjim korakom za 
zagotavljanje celovitega izvajanja 
zakonodajnega okvira za boj proti 

19. poziva k nadaljnjim korakom za 
zagotavljanje celovitega izvajanja 
zakonodajnega okvira za boj proti 
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diskriminaciji; je resno zaskrbljen zaradi 
pomanjkanja politične volje za dejavno 
spodbujanje politike strpnosti in 
spoštovanja temeljnih človekovih pravic, 
pa tudi za zagotavljanje varnosti 
udeležencev parade ponosa med 
pripravami na to parado, napovedano za 
2. oktober 2011, zaradi česar je bila njena 
organizacija prepovedana; odločno obsoja 
podžigajoče in diskriminatorne izjave, ki 
so jih na to temo podali nekateri politiki in 
pravoslavni duhovniki; opozarja vlado, da 
sta svobodi izražanja in združevanja 
temeljni človekovi pravici in temeljni 
vrednoti EU, ki ju mora spoštovati vsaka 
država, ki želi postati članica EU; 
pozdravlja pozitivne ukrepe varuha 
človekovih pravic in komisarja za varstvo 
enakosti, namenjene spodbujanju teh 
vrednot v srbski družbi; poziva k preiskavi 
groženj skrajnih skupin, ki so služile kot 
utemeljitev za prepoved parade; opozarja 
na počasno preiskovanje nasilja, 
povezanega s parado ponosa leta 2010, ki 
je doslej privedlo do majhnega števila 
blagih kazni; vseeno pozdravlja ukrepe 
tožilstva in sodišč, namenjene prepovedi 
delovanja skrajnih skupin; poziva državne 
in mestne oblasti, naj vztrajno delujejo za 
vzpostavitev vzdušja strpnosti, saj bi 
morala Srbija v bližnji prihodnosti postati 
država kandidatka;

diskriminaciji; je resno zaskrbljen zaradi 
pomanjkanja politične volje za dejavno 
spodbujanje politike strpnosti in 
spoštovanja temeljnih človekovih pravic, 
pa tudi za zagotavljanje varnosti 
udeležencev parade ponosa med 
pripravami na to parado, napovedano za 
2. oktober 2011, zaradi česar je bila njena 
organizacija prepovedana; odločno obsoja 
podžigajoče in diskriminatorne izjave, ki 
so jih na to temo podali nekateri politiki in 
pravoslavni duhovniki; opozarja vlado, da 
sta svobodi izražanja in združevanja 
temeljni človekovi pravici in temeljni 
vrednoti EU, ki ju mora spoštovati vsaka 
država, ki želi postati članica EU; 
pozdravlja pozitivne ukrepe varuha 
človekovih pravic in komisarja za varstvo 
enakosti, namenjene spodbujanju teh 
vrednot v srbski družbi; poziva k preiskavi 
groženj skrajnih skupin, ki so služile kot 
utemeljitev za prepoved parade, ter k 
nadaljnji preiskavi nasilja, povezanega s 
parado ponosa leta 2010; poudarja pomen 
prvih obsodb zaradi diskriminacije 
homoseksualcev v Srbiji, vključno s sodbo 
beograjskega višjega sodišča, s katero je 
skrajno desničarskega voditelja, ki je med 
parado ponosa leta 2010 spodbujal k 
nasilju, obsodilo na dvoletno zaporno 
kazen, ter pozdravlja ukrepe tožilstva in 
sodišč, namenjene prepovedi delovanja 
skrajnih skupin; poziva državne in mestne 
oblasti, naj vztrajno delujejo za 
vzpostavitev vzdušja strpnosti v skladu z 
evropskimi standardi;

Or. en

Predlog spremembe 123
Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Odstavek 19
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Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva k nadaljnjim korakom za 
zagotavljanje celovitega izvajanja 
zakonodajnega okvira za boj proti 
diskriminaciji; je resno zaskrbljen zaradi 
pomanjkanja politične volje za dejavno 
spodbujanje politike strpnosti in 
spoštovanja temeljnih človekovih pravic, 
pa tudi za zagotavljanje varnosti 
udeležencev parade ponosa med 
pripravami na to parado, napovedano za 
2. oktober 2011, zaradi česar je bila njena 
organizacija prepovedana; odločno obsoja 
podžigajoče in diskriminatorne izjave, ki 
so jih na to temo podali nekateri politiki in 
pravoslavni duhovniki; opozarja vlado, da 
sta svobodi izražanja in združevanja 
temeljni človekovi pravici in temeljni 
vrednoti EU, ki ju mora spoštovati vsaka 
država, ki želi postati članica EU; 
pozdravlja pozitivne ukrepe varuha 
človekovih pravic in komisarja za varstvo 
enakosti, namenjene spodbujanju teh 
vrednot v srbski družbi; poziva k preiskavi 
groženj skrajnih skupin, ki so služile kot 
utemeljitev za prepoved parade; opozarja 
na počasno preiskovanje nasilja, 
povezanega s parado ponosa leta 2010, ki 
je doslej privedlo do majhnega števila 
blagih kazni; vseeno pozdravlja ukrepe 
tožilstva in sodišč, namenjene prepovedi 
delovanja skrajnih skupin; poziva državne 
in mestne oblasti, naj vztrajno delujejo za 
vzpostavitev vzdušja strpnosti, saj bi 
morala Srbija v bližnji prihodnosti postati 
država kandidatka;

19. poziva k nadaljnjim korakom za 
zagotavljanje celovitega izvajanja 
zakonodajnega okvira za boj proti 
diskriminaciji; je resno zaskrbljen zaradi 
pomanjkanja politične volje za dejavno 
spodbujanje politike strpnosti in 
spoštovanja temeljnih človekovih pravic, 
pa tudi za zagotavljanje varnosti 
udeležencev parade ponosa med 
pripravami na to parado, napovedano za 
2. oktober 2011, zaradi česar je bila njena 
organizacija prepovedana; odločno obsoja 
podžigajoče in diskriminatorne izjave, ki 
so jih na to temo podali nekateri politiki in 
pravoslavni duhovniki; opozarja vlado, da 
sta svobodi izražanja in združevanja 
temeljni človekovi pravici in temeljni 
vrednoti EU, ki ju mora spoštovati vsaka 
država, ki želi postati članica EU; 
pozdravlja pozitivne ukrepe varuha 
človekovih pravic in komisarja za varstvo 
enakosti, namenjene spodbujanju teh 
vrednot v srbski družbi; poziva k preiskavi 
groženj skrajnih skupin, ki so služile kot 
utemeljitev za prepoved parade; vseeno 
pozdravlja ukrepe tožilstva in sodišč, 
namenjene prepovedi delovanja skrajnih 
skupin; poziva državne in mestne oblasti, 
naj vztrajno delujejo za vzpostavitev 
vzdušja strpnosti, saj se lahko zgodi, da bi 
morala Srbija v bližnji prihodnosti postati 
država kandidatka;

Or. it

Predlog spremembe 124
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 19
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Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva k nadaljnjim korakom za 
zagotavljanje celovitega izvajanja 
zakonodajnega okvira za boj proti 
diskriminaciji; je resno zaskrbljen zaradi
pomanjkanja politične volje za dejavno 
spodbujanje politike strpnosti in 
spoštovanja temeljnih človekovih pravic, 
pa tudi za zagotavljanje varnosti 
udeležencev parade ponosa med 
pripravami na to parado, napovedano za 
2. oktober 2011, zaradi česar je bila njena 
organizacija prepovedana; odločno obsoja 
podžigajoče in diskriminatorne izjave, ki 
so jih na to temo podali nekateri politiki in 
pravoslavni duhovniki; opozarja vlado, da 
sta svobodi izražanja in združevanja 
temeljni človekovi pravici in temeljni 
vrednoti EU, ki ju mora spoštovati vsaka 
država, ki želi postati članica EU; 
pozdravlja pozitivne ukrepe varuha 
človekovih pravic in komisarja za varstvo 
enakosti, namenjene spodbujanju teh 
vrednot v srbski družbi; poziva k preiskavi 
groženj skrajnih skupin, ki so služile kot 
utemeljitev za prepoved parade; opozarja 
na počasno preiskovanje nasilja, 
povezanega s parado ponosa leta 2010, ki 
je doslej privedlo do majhnega števila 
blagih kazni; vseeno pozdravlja ukrepe 
tožilstva in sodišč, namenjene prepovedi 
delovanja skrajnih skupin; poziva državne 
in mestne oblasti, naj vztrajno delujejo za 
vzpostavitev vzdušja strpnosti, saj bi 
morala Srbija v bližnji prihodnosti postati 
država kandidatka;

19. poziva k nadaljnjim korakom za 
zagotavljanje celovitega izvajanja 
zakonodajnega okvira za boj proti 
diskriminaciji; je resno zaskrbljen zaradi 
pomanjkanja politične volje za dejavno 
spodbujanje politike strpnosti in 
spoštovanja temeljnih človekovih pravic, 
pa tudi za zagotavljanje varnosti 
udeležencev parade ponosa med 
pripravami na to parado, napovedano za 
2. oktober 2011, zaradi česar je bila njena 
organizacija prepovedana; odločno obsoja 
podžigajoče in diskriminatorne izjave, ki 
so jih na to temo podali nekateri politiki in 
pravoslavni duhovniki; opozarja vlado, da 
sta svobodi izražanja in združevanja 
temeljni človekovi pravici in temeljni 
vrednoti EU, ki ju mora spoštovati vsaka 
država, ki želi postati članica EU; 
pozdravlja pozitivne ukrepe varuha 
človekovih pravic in komisarja za varstvo 
enakosti, namenjene spodbujanju teh 
vrednot v srbski družbi; poziva k preiskavi 
groženj skrajnih skupin, ki so služile kot 
utemeljitev za prepoved parade; opozarja 
na počasno preiskovanje nasilja, 
povezanega s parado ponosa leta 2010, ki 
je doslej privedlo do majhnega števila 
blagih kazni; vseeno pozdravlja ukrepe 
tožilstva in sodišč, namenjene prepovedi 
delovanja skrajnih skupin; poziva državne 
in mestne oblasti, naj vztrajno delujejo za 
vzpostavitev vzdušja strpnosti s 
kampanjami za spodbujanje osveščenosti 
proti homofobiji, saj bi morala Srbija v 
bližnji prihodnosti postati država 
kandidatka;

Or. en

Predlog spremembe 125
Kristian Vigenin
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Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva k nadaljnjim korakom za 
zagotavljanje celovitega izvajanja 
zakonodajnega okvira za boj proti 
diskriminaciji; je resno zaskrbljen zaradi 
pomanjkanja politične volje za dejavno 
spodbujanje politike strpnosti in 
spoštovanja temeljnih človekovih pravic, 
pa tudi za zagotavljanje varnosti 
udeležencev parade ponosa med 
pripravami na to parado, napovedano za 
2. oktober 2011, zaradi česar je bila njena 
organizacija prepovedana; odločno obsoja 
podžigajoče in diskriminatorne izjave, ki 
so jih na to temo podali nekateri politiki in 
pravoslavni duhovniki; opozarja vlado, da 
sta svobodi izražanja in združevanja 
temeljni človekovi pravici in temeljni 
vrednoti EU, ki ju mora spoštovati vsaka 
država, ki želi postati članica EU; 
pozdravlja pozitivne ukrepe varuha 
človekovih pravic in komisarja za varstvo 
enakosti, namenjene spodbujanju teh 
vrednot v srbski družbi; poziva k preiskavi 
groženj skrajnih skupin, ki so služile kot 
utemeljitev za prepoved parade; opozarja 
na počasno preiskovanje nasilja, 
povezanega s parado ponosa leta 2010, ki 
je doslej privedlo do majhnega števila 
blagih kazni; vseeno pozdravlja ukrepe 
tožilstva in sodišč, namenjene prepovedi 
delovanja skrajnih skupin; poziva državne 
in mestne oblasti, naj vztrajno delujejo za 
vzpostavitev vzdušja strpnosti, saj bi 
morala Srbija v bližnji prihodnosti postati 
država kandidatka;

19. poziva k nadaljnjim korakom za 
zagotavljanje celovitega izvajanja 
zakonodajnega okvira za boj proti 
diskriminaciji; je resno zaskrbljen zaradi 
pomanjkanja politične volje za dejavno 
spodbujanje politike strpnosti in 
spoštovanja temeljnih človekovih pravic, 
pa tudi za zagotavljanje varnosti 
udeležencev parade ponosa med 
pripravami na to parado, napovedano za 
2. oktober 2011, zaradi česar je bila njena 
organizacija prepovedana; odločno obsoja 
podžigajoče in diskriminatorne izjave, ki 
so jih na to temo podali nekateri politiki in 
pravoslavni duhovniki; opozarja vlado, da 
sta svobodi izražanja in združevanja 
temeljni človekovi pravici in temeljni 
vrednoti EU, ki ju mora spoštovati vsaka 
država, ki želi postati članica EU; 
pozdravlja pozitivne ukrepe varuha 
človekovih pravic in komisarja za varstvo 
enakosti, namenjene spodbujanju teh 
vrednot v srbski družbi; poziva k preiskavi 
groženj skrajnih skupin, ki so služile kot 
utemeljitev za prepoved parade; opozarja 
na počasno preiskovanje nasilja, 
povezanega s parado ponosa leta 2010, ki 
je doslej privedlo do majhnega števila 
blagih kazni; vseeno pozdravlja ukrepe 
tožilstva in sodišč, namenjene prepovedi 
delovanja skrajnih skupin; poziva državne 
in mestne oblasti, naj vztrajno delujejo za 
vzpostavitev vzdušja strpnosti;

Or. en
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Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19 a. pozdravlja napredek pri izboljšanju 
zaščite otrok ter pri uvedbi trdne pravne 
podlage in strategij za boljše spoštovanje 
otrokovih pravic in za reformo sistema 
socialne varnosti otrok; vendar je 
zaskrbljen zaradi počasnega izvajanja 
sprejete zakonodaje, zlasti glede 
invalidnih otrok, ki jih je večina še vedno 
dejansko izključena iz družbe, ter zaradi 
razvoja služb za zaščito otrok na lokalni 
ravni; zlasti je zaskrbljen zaradi porasti 
nasilja med mladimi; glede tega poziva 
oblasti, naj učinkovito ukrepajo pri 
izvajanju preventivnih ukrepov in 
sprejmejo vse potrebne korake, da se 
odpravi nasilje v šolah;

Or. en

Predlog spremembe 127
Göran Färm

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. pozdravlja spremembe volilne 
zakonodaje, s katerimi se je povečal delež 
žensk v zakonodajnih telesih; vseeno 
poudarja, da se ženske še vedno soočajo z 
diskriminacijo na trgu dela in da še niso 
popolnoma zastopane v političnem 
življenju države, vključno s položaji v 
vladi; opozarja na počasnost izvajanja
strategij za izboljšanje tega položaja in
poziva oblasti, naj okrepijo svoja 
prizadevanja za izpolnitev tega cilja; 
poziva k odločnejšim prizadevanjem za 
preprečevanje in prijavljanje nasilja v 
družini, pa tudi za zagotavljanje pomoči 

20. pozdravlja spremembe volilne 
zakonodaje, s katerimi se je povečal delež 
žensk v zakonodajnih telesih; vseeno 
poudarja, da se ženske še vedno soočajo z 
diskriminacijo na trgu dela in na drugih 
družbenih področjih ter da še niso 
popolnoma zastopane v političnem 
življenju države, vključno s položaji v 
vladi; je zaskrbljen, ker sta učinkovito 
izvajanje veljavne zakonodaje in dodatna 
okrepitev upravnih zmogljivosti še vedno 
velik izziv, kljub temu, da obstajajo 
zakonodajni in izvršilni organi za boj 
proti diskriminaciji in za enakost spolov, 
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žrtvam tega nasilja; zato pozdravlja odprtje 
prve varne hiše na jugu Srbije;

ter poziva oblasti, naj okrepijo svoja 
prizadevanja za izpolnitev tega cilja; 
poziva k odločnejšim prizadevanjem za 
preprečevanje in prijavljanje nasilja v 
družini, pa tudi za zagotavljanje pomoči 
žrtvam tega nasilja; zato pozdravlja odprtje 
prve varne hiše na jugu Srbije;

Or. en

Predlog spremembe 128
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. pozdravlja spremembe volilne 
zakonodaje, s katerimi se je povečal delež 
žensk v zakonodajnih telesih; vseeno 
poudarja, da se ženske še vedno soočajo z 
diskriminacijo na trgu dela in da še niso 
popolnoma zastopane v političnem 
življenju države, vključno s položaji v 
vladi; opozarja na počasnost izvajanja 
strategij za izboljšanje tega položaja in 
poziva oblasti, naj okrepijo svoja 
prizadevanja za izpolnitev tega cilja; 
poziva k odločnejšim prizadevanjem za 
preprečevanje in prijavljanje nasilja v 
družini, pa tudi za zagotavljanje pomoči 
žrtvam tega nasilja; zato pozdravlja odprtje 
prve varne hiše na jugu Srbije;

20. pozdravlja spremembe volilne 
zakonodaje, s katerimi se je povečal delež 
žensk v zakonodajnih telesih;poziva 
oblasti, naj hitro izvedejo politike za 
zmanjšanje diskriminacije žensk na trgu 
dela in da spodbudijo večjo udeležbo v 
političnem življenju države, vključno s 
položaji v vladi; poziva k odločnejšim 
prizadevanjem za preprečevanje in 
prijavljanje nasilja v družini, pa tudi za 
zagotavljanje pomoči žrtvam tega nasilja; 
zato pozdravlja odprtje prve varne hiše na 
jugu Srbije;

Or. en

Predlog spremembe 129
Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 21
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Predlog resolucije Predlog spremembe

21. opozarja na težaven položaj romske 
skupnosti, ki še vedno trpi diskriminacijo 
na trgu dela in ima težave pri dostopu do 
ustreznih stanovanj, izobraževanja in 
zdravstvenega varstva; pozdravlja številne 
pobude oblasti, namenjene zlasti reševanju 
vprašanj zdravstvenih razmer, dostopa do 
izobraževanja in registracije Romov; 
vseeno je zaskrbljen zaradi prisilnih 
deložacij Romov, tudi otrok in starejših, 
brez ustreznega posvetovanja in 
obveščanja ter brez zagotavljanja ustreznih 
nadomestnih bivališč zanje; poziva oblasti, 
naj nemudoma končajo to prakso;

21. pozdravlja številne pobude oblasti, 
namenjene zlasti reševanju vprašanj 
zdravstvenih razmer, dostopa do 
izobraževanja in registracije Romov; 
vseeno je zaskrbljen zaradi prisilnih 
deložacij Romov, tudi otrok in starejših, 
brez ustreznega posvetovanja in 
obveščanja ter brez zagotavljanja ustreznih 
nadomestnih bivališč zanje;

Or. de

Predlog spremembe 130
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. opozarja na težaven položaj romske 
skupnosti, ki še vedno trpi diskriminacijo 
na trgu dela in ima težave pri dostopu do 
ustreznih stanovanj, izobraževanja in 
zdravstvenega varstva; pozdravlja številne 
pobude oblasti, namenjene zlasti reševanju 
vprašanj zdravstvenih razmer, dostopa do 
izobraževanja in registracije Romov; 
vseeno je zaskrbljen zaradi prisilnih 
deložacij Romov, tudi otrok in starejših, 
brez ustreznega posvetovanja in 
obveščanja ter brez zagotavljanja ustreznih 
nadomestnih bivališč zanje; poziva oblasti, 
naj nemudoma končajo to prakso;

21. opozarja na težaven položaj romske 
skupnosti, ki še vedno trpi diskriminacijo 
na trgu dela in ima težave pri dostopu do 
ustreznih stanovanj, izobraževanja in 
zdravstvenega varstva; poudarja, da so 
člani romske skupnosti v Srbiji, ki so 
zaradi vojne zbežali iz Kosova, še posebej 
v težkem položaju; pozdravlja številne 
pobude oblasti, namenjene zlasti reševanju 
vprašanj zdravstvenih razmer, dostopa do 
izobraževanja in registracije Romov; 
vseeno je zaskrbljen zaradi prisilnih 
deložacij Romov, tudi otrok in starejših, 
brez ustreznega posvetovanja in 
obveščanja ter brez zagotavljanja ustreznih 
nadomestnih bivališč zanje; poziva oblasti, 
naj nemudoma končajo to prakso;
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Or. en

Predlog spremembe 131
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), György Schöpflin, Elisabeth Jeggle

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. opozarja na težaven položaj romske 
skupnosti, ki še vedno trpi diskriminacijo 
na trgu dela in ima težave pri dostopu do 
ustreznih stanovanj, izobraževanja in 
zdravstvenega varstva; pozdravlja številne 
pobude oblasti, namenjene zlasti reševanju 
vprašanj zdravstvenih razmer, dostopa do 
izobraževanja in registracije Romov; 
vseeno je zaskrbljen zaradi prisilnih 
deložacij Romov, tudi otrok in starejših, 
brez ustreznega posvetovanja in 
obveščanja ter brez zagotavljanja ustreznih 
nadomestnih bivališč zanje; poziva oblasti, 
naj nemudoma končajo to prakso;

21. spodbuja dodatna prizadevanja Srbije 
na področju zaščite manjšin; poudarja, da 
je treba še vedno izboljšati dostop do 
informacij in izobrazbe v manjšinskih 
jezikih; opozarja na težaven položaj 
romske skupnosti, ki še vedno trpi 
diskriminacijo na trgu dela in ima težave 
pri dostopu do ustreznih stanovanj, 
izobraževanja in zdravstvenega varstva; 
pozdravlja številne pobude oblasti, 
namenjene zlasti reševanju vprašanj 
zdravstvenih razmer, dostopa do 
izobraževanja in registracije Romov; 
vseeno je zaskrbljen zaradi prisilnih 
deložacij Romov, tudi otrok in starejših, 
brez ustreznega posvetovanja in 
obveščanja ter brez zagotavljanja ustreznih 
nadomestnih bivališč zanje; poziva oblasti, 
naj nemudoma končajo to prakso;

Or. en

Predlog spremembe 132
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. opozarja na težaven položaj romske 
skupnosti, ki še vedno trpi diskriminacijo 
na trgu dela in ima težave pri dostopu do 
ustreznih stanovanj, izobraževanja in 

21. opozarja na težaven položaj romske 
skupnosti, ki še vedno trpi diskriminacijo 
na trgu dela in ima težave pri dostopu do 
ustreznih stanovanj, izobraževanja in 
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zdravstvenega varstva; pozdravlja številne 
pobude oblasti, namenjene zlasti reševanju 
vprašanj zdravstvenih razmer, dostopa do 
izobraževanja in registracije Romov; 
vseeno je zaskrbljen zaradi prisilnih 
deložacij Romov, tudi otrok in starejših, 
brez ustreznega posvetovanja in 
obveščanja ter brez zagotavljanja ustreznih 
nadomestnih bivališč zanje; poziva oblasti, 
naj nemudoma končajo to prakso;

zdravstvenega varstva; pozdravlja številne 
pobude oblasti, namenjene zlasti reševanju 
vprašanj zdravstvenih razmer, dostopa do 
izobraževanja in registracije Romov; 
poziva srbsko vlado, naj sprejme 
nacionalno strategijo za izboljšanje 
socialnih in gospodarskih razmer Romov 
v skladu z okvirom EU za nacionalne 
strategije vključevanja Romov, kot 
minimalni standard; je zaskrbljen zaradi
nizkih stopenj vpisa romskih otrok v šole, 
zlasti deklic; poziva srbsko vlado, naj 
zagotovi, da bodo vsi Romi dobili osebne 
dokumente, saj brez njih ne morejo uživati 
osnovnih državljanskih pravic;obsoja 
prisilne deložacije Romov, tudi otrok in 
starejših, brez ustreznega posvetovanja in 
obveščanja ter brez zagotavljanja ustreznih 
nadomestnih bivališč zanje; poziva oblasti,
naj nemudoma končajo to prakso;

Or. en

Predlog spremembe 133
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. opozarja na težaven položaj romske 
skupnosti, ki še vedno trpi diskriminacijo 
na trgu dela in ima težave pri dostopu do 
ustreznih stanovanj, izobraževanja in 
zdravstvenega varstva; pozdravlja številne 
pobude oblasti, namenjene zlasti reševanju 
vprašanj zdravstvenih razmer, dostopa do 
izobraževanja in registracije Romov; 
vseeno je zaskrbljen zaradi prisilnih 
deložacij Romov, tudi otrok in starejših, 
brez ustreznega posvetovanja in 
obveščanja ter brez zagotavljanja ustreznih 
nadomestnih bivališč zanje; poziva oblasti, 
naj nemudoma končajo to prakso;

21. opozarja na težaven položaj romske 
skupnosti, ki še vedno trpi diskriminacijo 
na trgu dela in ima težave pri dostopu do 
ustreznih stanovanj, izobraževanja in 
zdravstvenega varstva; pozdravlja številne 
pobude oblasti, namenjene zlasti reševanju 
vprašanj zdravstvenih razmer, dostopa do 
izobraževanja in registracije Romov; 
poziva predstavnike romske skupnosti, naj 
dejavno sodelujejo v tem procesu in 
postanejo njegov sestavni del; vseeno je 
zaskrbljen zaradi prisilnih deložacij 
Romov, tudi otrok in starejših, brez 
ustreznega posvetovanja in obveščanja ter 
brez zagotavljanja ustreznih nadomestnih 
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bivališč zanje; poziva oblasti, naj 
nemudoma končajo to prakso;

Or. it

Predlog spremembe 134
Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja pomen civilnodružbenih 
organizacij pri izboljšanju medetničnih 
odnosov in pri spremljanju dejavnosti 
oblasti; poziva vlado in parlament, naj 
razvijeta usklajen okvir, ki bo omogočal 
ustrezno posvetovanje z njimi pri razvoju 
socialne politike; je zaskrbljen zaradi 
groženj aktivistom in zagovornikom 
človekovih pravic, zlasti tistim, ki se 
ukvarjajo z vojnimi zločini, organiziranim 
kriminalom, pravicami lezbijk, gejev, 
biseksualcev in transseksualcev ter odnosi 
s Kosovom, in poziva oblasti, naj 
zagotovijo, da se te grožnje preiščejo, 
storilci pa privedejo pred sodišče;

22. poudarja vlogo in pomen 
civilnodružbenih organizacij pri izboljšanju 
medetničnih odnosov in pri spremljanju 
dejavnosti oblasti; poziva vlado in 
parlament, naj razvijeta usklajen okvir, ki 
bo omogočal ustrezno posvetovanje z njimi 
pri razvoju socialne politike;

Or. de

Predlog spremembe 135
László Tőkés

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja pomen civilnodružbenih 
organizacij pri izboljšanju medetničnih 
odnosov in pri spremljanju dejavnosti 
oblasti; poziva vlado in parlament, naj 
razvijeta usklajen okvir, ki bo omogočal 

22. poudarja pomen civilnodružbenih 
organizacij pri izboljšanju medetničnih 
odnosov in pri spodbujanju strpnosti ter 
spremljanju dejavnosti oblasti; poziva 
vlado in parlament, naj razvijeta usklajen 
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ustrezno posvetovanje z njimi pri razvoju 
socialne politike; je zaskrbljen zaradi 
groženj aktivistom in zagovornikom 
človekovih pravic, zlasti tistim, ki se 
ukvarjajo z vojnimi zločini, organiziranim 
kriminalom, pravicami lezbijk, gejev, 
biseksualcev in transseksualcev ter odnosi 
s Kosovom, in poziva oblasti, naj 
zagotovijo, da se te grožnje preiščejo, 
storilci pa privedejo pred sodišče;

okvir, ki bo omogočal ustrezno 
posvetovanje z njimi pri razvoju socialne 
politike, in uskladita njegovo izvajanje; je 
zaskrbljen zaradi groženj aktivistom,
zagovornikom človekovih pravic, 
novinarjem in medijskim hišam, zlasti 
tistim, ki se ukvarjajo z vojnimi zločini, 
organiziranim kriminalom, korupcijo, 
pravicami lezbijk, gejev, biseksualcev in 
transseksualcev ter odnosi s Kosovom, in 
poziva oblasti, naj zagotovijo, da se te 
grožnje preiščejo, storilci pa privedejo pred 
sodišče, s čimer bi odpravili sedanjo 
visoko stopnjo nekaznovanosti;

Or. en

Predlog spremembe 136
György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja pomen civilnodružbenih 
organizacij pri izboljšanju medetničnih 
odnosov in pri spremljanju dejavnosti 
oblasti; poziva vlado in parlament, naj 
razvijeta usklajen okvir, ki bo omogočal 
ustrezno posvetovanje z njimi pri razvoju 
socialne politike; je zaskrbljen zaradi 
groženj aktivistom in zagovornikom 
človekovih pravic, zlasti tistim, ki se 
ukvarjajo z vojnimi zločini, organiziranim 
kriminalom, pravicami lezbijk, gejev, 
biseksualcev in transseksualcev ter odnosi 
s Kosovom, in poziva oblasti, naj 
zagotovijo, da se te grožnje preiščejo, 
storilci pa privedejo pred sodišče;

22. poudarja pomen civilnodružbenih 
organizacij pri izboljšanju medetničnih 
odnosov in pri spremljanju dejavnosti 
oblasti; poziva vlado in parlament, naj 
razvijeta usklajen okvir, ki bo omogočal 
ustrezno posvetovanje z njimi pri razvoju 
socialne politike; poziva vlado, naj v celoti 
razišče vse incidente zoper etnične 
manjšine; je zaskrbljen zaradi groženj 
aktivistom in zagovornikom človekovih 
pravic, zlasti tistim, ki se ukvarjajo z 
vojnimi zločini, organiziranim kriminalom, 
pravicami lezbijk, gejev, biseksualcev in 
transseksualcev ter odnosi s Kosovom, in 
poziva oblasti, naj zagotovijo, da se te 
grožnje preiščejo, storilci pa privedejo pred 
sodišče;

Or. en
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Predlog spremembe 137
Kinga Gál

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja pomen civilnodružbenih 
organizacij pri izboljšanju medetničnih 
odnosov in pri spremljanju dejavnosti 
oblasti; poziva vlado in parlament, naj 
razvijeta usklajen okvir, ki bo omogočal 
ustrezno posvetovanje z njimi pri razvoju 
socialne politike; je zaskrbljen zaradi 
groženj aktivistom in zagovornikom 
človekovih pravic, zlasti tistim, ki se 
ukvarjajo z vojnimi zločini, organiziranim 
kriminalom, pravicami lezbijk, gejev, 
biseksualcev in transseksualcev ter odnosi 
s Kosovom, in poziva oblasti, naj 
zagotovijo, da se te grožnje preiščejo, 
storilci pa privedejo pred sodišče;

22. poudarja pomen civilnodružbenih 
organizacij pri izboljšanju medetničnih 
odnosov in pri spremljanju dejavnosti 
oblasti; poziva vlado in parlament, naj 
razvijeta usklajen okvir, ki bo omogočal 
ustrezno posvetovanje z njimi pri razvoju 
socialne politike; je zaskrbljen zaradi 
groženj aktivistom in zagovornikom 
človekovih pravic, zlasti tistim, ki se 
ukvarjajo z vojnimi zločini, organiziranim 
kriminalom, pravicami lezbijk, gejev, 
biseksualcev in transseksualcev ter odnosi 
s Kosovom, in poziva oblasti, naj 
zagotovijo, da se te grožnje preiščejo, 
storilci pa privedejo pred sodišče; nazadnje 
poziva vlado, naj v celoti razišče vse 
incidente zoper etnične manjšine;

Or. en

Predlog spremembe 138
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22 a. podpira pobudo RECOM 
(Regionalna komisija za iskanje in 
razkrivanje resnice o vojnih zločinih in 
drugih resnih kršitvah človekovih pravic v 
nekdanji Jugoslaviji), da bi še dodatno 
napredovali pri procesu sprave na 
zahodnem Balkanu;

Or. en
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Predlog spremembe 139
Göran Färm

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22 a. poudarja, da je Srbija ratificirala 
pomembne temeljne konvencije 
Mednarodne organizacije dela o pravicah 
delavcev in revidirano Evropsko socialno 
listino; poudarja, da so kljub ustavnim 
zagotovilom delavske in sindikalne 
pravice še vedno omejene, ter poziva 
Srbijo, naj dodatno okrepi te pravice; je 
zaskrbljen, ker je socialni dialog še vedno 
šibek, posvetovanje s socialnimi partnerji 
pa neredno; poziva k nadaljnjim ukrepom 
za okrepitev ekonomskega in socialnega 
sveta, s katerimi bi zagotovili, da bo imel 
dejavno vlogo pri krepitvi socialnega 
dialoga ter dejavnejšo posvetovalno vlogo 
pri sprejemanju zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 140
Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. pozdravlja pobudo mestnih oblasti v 
Beogradu, da začnejo kampanjo za 
imenovanje Beograda za evropsko 
prestolnico kulture leta 2020, ter spodbuja 
s tem povezane projekte, ki Beograd in 
Srbijo zbližujejo s kulturnim prostorom 
EU; poziva države članice in Komisijo, naj 
podprejo kandidaturo Beograda;

24. ugotavlja, da srbska kultura 
predstavlja sestavni del evropske kulturne 
dediščine, zato pozdravlja pobudo mestnih 
oblasti v Beogradu, da začnejo kampanjo 
za imenovanje Beograda za evropsko 
prestolnico kulture leta 2020, ter spodbuja 
s tem povezane projekte, ki Beograd in 
Srbijo zbližujejo s kulturnim prostorom EU 
in spodbujajo medkulturni dialog v 
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Evropi; poziva države članice in Komisijo, 
naj podprejo kandidaturo Beograda;

Or. en

Predlog spremembe 141
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. pozdravlja pobudo mestnih oblasti v 
Beogradu, da začnejo kampanjo za 
imenovanje Beograda za evropsko 
prestolnico kulture leta 2020, ter spodbuja 
s tem povezane projekte, ki Beograd in 
Srbijo zbližujejo s kulturnim prostorom 
EU; poziva države članice in Komisijo, naj 
podprejo kandidaturo Beograda;

24. pozdravlja pobudo mestnih oblasti v 
Beogradu, da začnejo kampanjo za 
imenovanje Beograda za evropsko 
prestolnico kulture leta 2020, ter spodbuja 
s tem povezane projekte, ki Beograd in 
Srbijo zbližujejo s kulturnim prostorom 
EU, zlasti glede medetničnega sobivanja, 
multikulturnega razumevanja in 
medverskega dialoga; poziva države 
članice in Komisijo, naj podprejo 
kandidaturo Beograda;

Or. en

Predlog spremembe 142
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. pozdravlja pobudo mestnih oblasti v 
Beogradu, da začnejo kampanjo za 
imenovanje Beograda za evropsko 
prestolnico kulture leta 2020, ter spodbuja 
s tem povezane projekte, ki Beograd in 
Srbijo zbližujejo s kulturnim prostorom 
EU; poziva države članice in Komisijo, naj 
podprejo kandidaturo Beograda;

24. pozdravlja pobudo mestnih oblasti v 
Beogradu, da začnejo kampanjo za 
imenovanje Beograda za evropsko 
prestolnico kulture leta 2020, ter spodbuja 
s tem povezane projekte, ki Beograd in 
Srbijo zbližujejo s kulturnim prostorom 
EU; poziva države članice in Komisijo, naj 
podprejo kandidaturo Beograda; glede tega 
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poziva srbski parlament, naj sprejme in 
izvede potrebne posebne zakone za 
ureditev kulturnih dejavnosti ter sprejme 
strategijo za razvoj kulture za boljše 
izvajanje zakona o kulturi;

Or. en

Predlog spremembe 143
Doris Pack

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. pozdravlja pobudo mestnih oblasti v 
Beogradu, da začnejo kampanjo za 
imenovanje Beograda za evropsko 
prestolnico kulture leta 2020, ter spodbuja 
s tem povezane projekte, ki Beograd in 
Srbijo zbližujejo s kulturnim prostorom 
EU; poziva države članice in Komisijo, naj 
podprejo kandidaturo Beograda;

24. pozdravlja pobudo mestnih oblasti v 
Beogradu, da začnejo kampanjo za 
imenovanje Beograda za evropsko 
prestolnico kulture leta 2020, ter spodbuja 
s tem povezane projekte, ki Beograd in 
Srbijo zbližujejo s kulturnim prostorom 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 144
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. ponovno poudarja pomen 
vključujočega regionalnega sodelovanja za 
vse države v tej regiji in pozdravlja 
dejavno sodelovanje Srbije v regionalnih 
pobudah; pozdravlja uradni obisk 
predsednika Tadića v Bosni in Hercegovini 
ter njegovo podporo ozemeljski celovitosti 
in suverenosti države; nadalje poziva 

25. ponovno poudarja pomen 
vključujočega regionalnega sodelovanja za 
vse države v tej regiji in pozdravlja 
dejavno sodelovanje Srbije v regionalnih 
pobudah; pozdravlja uradni obisk 
predsednika Tadića v Bosni in Hercegovini 
ter njegovo podporo ozemeljski celovitosti 
in suverenosti države; poziva srbsko vlado, 
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srbske oblasti, naj podpirajo reforme v 
Bosni in Hercegovini, ki so usmerjene v 
krepitev in racionalizacijo institucij države 
v povezavi z reformami, povezanimi z EU; 
poziva obe vladi, naj se sestaneta na 
posebni skupni seji, da bi dosegli boljšo 
usklajenost reform, povezanih z EU; 
pozdravlja pobude in dosežke pri 
izboljšanju političnih odnosov med 
Hrvaško in Srbijo, ki sta jih začela 
predsednika Josipović in Tadić; pozdravlja 
dejavno sodelovanje Srbije pri napredku 
sarajevskega procesa in podpis ministrske 
deklaracije o rešitvi vprašanja 
razseljenosti in iskanju trajnih rešitev za 
begunce in razseljene osebe, ki so jo 
7. novembra poleg Srbije podpisale tudi 
Bosna in Hercegovina, Hrvaška in Črna 
Gora;

naj zagotovi, da bodo njeni neposredni 
odnosi z organi Republike Srbske v skladu 
z omenjeno podporo in ne rušijo 
celovitosti, suverenosti, pristojnosti in 
učinkovitega delovanja institucij Bosne in 
Hercegovine; nadalje poziva srbske 
oblasti, naj podpirajo reforme v Bosni in 
Hercegovini, ki so usmerjene v krepitev in 
racionalizacijo institucij države v povezavi 
z reformami, povezanimi z EU; poziva obe 
vladi, naj se sestaneta na posebni skupni 
seji, da bi dosegli boljšo usklajenost 
reform, povezanih z EU; poziva srbske 
organe za pregon vojnih zločinov, naj 
razmislijo o nalogih za prijetje bosanskih 
državljanov, kot so Ejup Ganić in Jovan 
Divjak, za domnevne vojne zločine, ki 
glede na Mednarodno kazensko sodišče za 
nekdanjo Jugoslavijo niso le 
neutemeljeni, temveč tudi resno ogrožajo 
regionalno spravo; pozdravlja pobude in 
dosežke pri izboljšanju političnih odnosov 
med Hrvaško in Srbijo, ki sta jih začela 
predsednika Josipović in Tadić, ter upa, da 
tožbi glede genocida, ki sta jih podali 
državi ena proti drugi, ne bosta ovirali 
dodatnega napredka na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 145
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. ponovno poudarja pomen 
vključujočega regionalnega sodelovanja za 
vse države v tej regiji in pozdravlja 
dejavno sodelovanje Srbije v regionalnih 
pobudah; pozdravlja uradni obisk 
predsednika Tadića v Bosni in Hercegovini 
ter njegovo podporo ozemeljski celovitosti 
in suverenosti države; nadalje poziva 

25. ponovno poudarja pomen 
vključujočega regionalnega sodelovanja za 
vse države v tej regiji in pozdravlja 
dejavno sodelovanje Srbije v regionalnih 
pobudah ter dvostranska srečanja, ki 
spodbujajo dobre sosedske odnose; 
pozdravlja uradni obisk predsednika 
Tadića v Bosni in Hercegovini ter njegovo 



PE480.653v01-00 102/121 AM\890151SL.doc

SL

srbske oblasti, naj podpirajo reforme v 
Bosni in Hercegovini, ki so usmerjene v 
krepitev in racionalizacijo institucij države 
v povezavi z reformami, povezanimi z EU; 
poziva obe vladi, naj se sestaneta na 
posebni skupni seji, da bi dosegli boljšo 
usklajenost reform, povezanih z EU; 
pozdravlja pobude in dosežke pri 
izboljšanju političnih odnosov med 
Hrvaško in Srbijo, ki sta jih začela 
predsednika Josipović in Tadić; pozdravlja 
dejavno sodelovanje Srbije pri napredku 
sarajevskega procesa in podpis ministrske 
deklaracije o rešitvi vprašanja razseljenosti 
in iskanju trajnih rešitev za begunce in 
razseljene osebe, ki so jo 7. novembra 
poleg Srbije podpisale tudi Bosna in 
Hercegovina, Hrvaška in Črna Gora;

podporo ozemeljski celovitosti in 
suverenosti države; nadalje poziva srbske 
oblasti, naj podpirajo reforme v Bosni in 
Hercegovini, ki so usmerjene v krepitev in 
racionalizacijo institucij države v povezavi 
z reformami, povezanimi z EU; poziva obe 
vladi, naj se sestaneta na posebni skupni 
seji, da bi dosegli boljšo usklajenost 
reform, povezanih z EU; pozdravlja 
pobude in dosežke pri izboljšanju 
političnih odnosov med Hrvaško in Srbijo, 
ki sta jih začela predsednika Josipović in 
Tadić; pozdravlja dejavno sodelovanje 
Srbije pri napredku sarajevskega procesa in 
podpis ministrske deklaracije o rešitvi 
vprašanja razseljenosti in iskanju trajnih 
rešitev za begunce in razseljene osebe, ki 
so jo 7. novembra poleg Srbije podpisale 
tudi Bosna in Hercegovina, Hrvaška in 
Črna Gora; z veseljem pričakuje 
konferenco regionalnih donatorjev, ki bo 
potekala v prvi polovici leta 2012, ter upa, 
da bo zagotovljena precejšnja pomoč za 
notranje razseljene osebe v vseh državah, 
s čimer bi zagotovili sorazmernost Srbiji, 
ki je ena od držav z največjim številom 
razseljenih oseb v Evropi; 

Or. en

Predlog spremembe 146
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. ponovno poudarja pomen 
vključujočega regionalnega sodelovanja za 
vse države v tej regiji in pozdravlja dejavno 
sodelovanje Srbije v regionalnih pobudah; 
pozdravlja uradni obisk predsednika 
Tadića v Bosni in Hercegovini ter njegovo 
podporo ozemeljski celovitosti in 
suverenosti države; nadalje poziva srbske 

25. ponovno poudarja pomen 
vključujočega regionalnega sodelovanja na 
Zahodnem Balkanu in pozdravlja dejavno 
sodelovanje Srbije v regionalnih pobudah, 
ter njeno vse bolj dejavno vlogo pri 
spodbujanju sprave v regiji; pozdravlja 
uradni obisk predsednika Tadića v Bosni in 
Hercegovini ter njegovo podporo 
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oblasti, naj podpirajo reforme v Bosni in 
Hercegovini, ki so usmerjene v krepitev in 
racionalizacijo institucij države v povezavi 
z reformami, povezanimi z EU; poziva obe 
vladi, naj se sestaneta na posebni skupni 
seji, da bi dosegli boljšo usklajenost 
reform, povezanih z EU; pozdravlja 
pobude in dosežke pri izboljšanju 
političnih odnosov med Hrvaško in Srbijo, 
ki sta jih začela predsednika Josipović in 
Tadić; pozdravlja dejavno sodelovanje 
Srbije pri napredku sarajevskega procesa in 
podpis ministrske deklaracije o rešitvi 
vprašanja razseljenosti in iskanju trajnih 
rešitev za begunce in razseljene osebe, ki 
so jo 7. novembra poleg Srbije podpisale 
tudi Bosna in Hercegovina, Hrvaška in 
Črna Gora;

ozemeljski celovitosti in suverenosti 
države; nadalje poziva srbske oblasti, naj 
podpirajo reforme v Bosni in Hercegovini, 
ki so usmerjene v krepitev in 
racionalizacijo institucij države v povezavi 
z reformami, povezanimi z EU; poziva obe 
vladi, naj se sestaneta na posebni skupni 
seji, da bi dosegli boljšo usklajenost 
reform, povezanih z EU; pozdravlja 
pobude in dosežke pri izboljšanju 
političnih odnosov med Hrvaško in Srbijo, 
ki sta jih začela predsednika Josipović in 
Tadić; pozdravlja dejavno sodelovanje 
Srbije pri napredku sarajevskega procesa in 
podpis ministrske deklaracije o rešitvi 
vprašanja razseljenosti in iskanju trajnih 
rešitev za begunce in razseljene osebe, ki 
so jo 7. novembra poleg Srbije podpisale 
tudi Bosna in Hercegovina, Hrvaška in 
Črna Gora;

Or. en

Predlog spremembe 147
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. ponovno poudarja pomen 
vključujočega regionalnega sodelovanja za 
vse države v tej regiji in pozdravlja 
dejavno sodelovanje Srbije v regionalnih 
pobudah; pozdravlja uradni obisk 
predsednika Tadića v Bosni in Hercegovini 
ter njegovo podporo ozemeljski celovitosti 
in suverenosti države; nadalje poziva 
srbske oblasti, naj podpirajo reforme v 
Bosni in Hercegovini, ki so usmerjene v 
krepitev in racionalizacijo institucij države 
v povezavi z reformami, povezanimi z EU; 
poziva obe vladi, naj se sestaneta na 
posebni skupni seji, da bi dosegli boljšo 
usklajenost reform, povezanih z EU; 

25. ponovno poudarja pomen 
vključujočega regionalnega sodelovanja za 
vse države v tej regiji in pozdravlja 
dejavno sodelovanje Srbije v regionalnih 
pobudah; pozdravlja uradni obisk 
predsednika Tadića v Bosni in Hercegovini 
ter njegovo podporo ozemeljski celovitosti 
in suverenosti države; nadalje poziva 
srbske oblasti, naj podpirajo reforme v 
Bosni in Hercegovini, ki so usmerjene v 
krepitev in racionalizacijo institucij države 
v povezavi z reformami, povezanimi z EU; 
poziva obe državi, naj okrepita 
sodelovanje, da bi dosegli boljšo 
usklajenost reform, povezanih z EU; 
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pozdravlja pobude in dosežke pri 
izboljšanju političnih odnosov med 
Hrvaško in Srbijo, ki sta jih začela 
predsednika Josipović in Tadić; pozdravlja 
dejavno sodelovanje Srbije pri napredku 
sarajevskega procesa in podpis ministrske 
deklaracije o rešitvi vprašanja razseljenosti 
in iskanju trajnih rešitev za begunce in 
razseljene osebe, ki so jo 7. novembra 
poleg Srbije podpisale tudi Bosna in 
Hercegovina, Hrvaška in Črna Gora;

pozdravlja pobude in dosežke pri 
izboljšanju političnih odnosov med 
Hrvaško in Srbijo, ki sta jih začela 
predsednika Josipović in Tadić; pozdravlja 
dejavno sodelovanje Srbije pri napredku 
sarajevskega procesa in podpis ministrske 
deklaracije o rešitvi vprašanja razseljenosti 
in iskanju trajnih rešitev za begunce in 
razseljene osebe, ki so jo 7. novembra 
poleg Srbije podpisale tudi Bosna in 
Hercegovina, Hrvaška in Črna Gora;

Or. en

Predlog spremembe 148
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. ponovno poudarja pomen 
vključujočega regionalnega sodelovanja za 
vse države v tej regiji in pozdravlja 
dejavno sodelovanje Srbije v regionalnih 
pobudah; pozdravlja uradni obisk 
predsednika Tadića v Bosni in Hercegovini 
ter njegovo podporo ozemeljski celovitosti
in suverenosti države; nadalje poziva 
srbske oblasti, naj podpirajo reforme v 
Bosni in Hercegovini, ki so usmerjene v 
krepitev in racionalizacijo institucij 
države v povezavi z reformami, 
povezanimi z EU; poziva obe vladi, naj se 
sestaneta na posebni skupni seji, da bi 
dosegli boljšo usklajenost reform, 
povezanih z EU; pozdravlja pobude in 
dosežke pri izboljšanju političnih odnosov 
med Hrvaško in Srbijo, ki sta jih začela 
predsednika Josipović in Tadić; pozdravlja 
dejavno sodelovanje Srbije pri napredku 
sarajevskega procesa in podpis ministrske 
deklaracije o rešitvi vprašanja razseljenosti 
in iskanju trajnih rešitev za begunce in 
razseljene osebe, ki so jo 7. novembra 

25. ponovno poudarja pomen 
vključujočega regionalnega sodelovanja za 
vse države v tej regiji in pozdravlja 
dejavno sodelovanje Srbije v regionalnih 
pobudah; pozdravlja uradni obisk 
predsednika Tadića v Bosni in Hercegovini 
ter njegovo podporo ozemeljski celovitosti 
in suverenosti države; nadalje poziva 
srbske oblasti, naj imajo glede reform v 
Bosni in Hercegovini konstruktiven 
pristop; poziva obe vladi, naj se sestaneta 
na posebni skupni seji, da bi dosegli boljšo 
usklajenost reform, povezanih z EU; 
pozdravlja pobude in dosežke pri 
izboljšanju političnih odnosov med 
Hrvaško in Srbijo, ki sta jih začela 
predsednika Josipović in Tadić; pozdravlja 
dejavno sodelovanje Srbije pri napredku 
sarajevskega procesa in podpis ministrske 
deklaracije o rešitvi vprašanja razseljenosti 
in iskanju trajnih rešitev za begunce in 
razseljene osebe, ki so jo 7. novembra 
poleg Srbije podpisale tudi Bosna in 
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poleg Srbije podpisale tudi Bosna in 
Hercegovina, Hrvaška in Črna Gora;

Hercegovina, Hrvaška in Črna Gora;

Or. en

Predlog spremembe 149
Ivo Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. ponovno poudarja pomen 
vključujočega regionalnega sodelovanja za 
vse države v tej regiji in pozdravlja 
dejavno sodelovanje Srbije v regionalnih 
pobudah; pozdravlja uradni obisk 
predsednika Tadića v Bosni in Hercegovini 
ter njegovo podporo ozemeljski celovitosti 
in suverenosti države; nadalje poziva 
srbske oblasti, naj podpirajo reforme v 
Bosni in Hercegovini, ki so usmerjene v 
krepitev in racionalizacijo institucij države 
v povezavi z reformami, povezanimi z EU; 
poziva obe vladi, naj se sestaneta na 
posebni skupni seji, da bi dosegli boljšo 
usklajenost reform, povezanih z EU; 
pozdravlja pobude in dosežke pri 
izboljšanju političnih odnosov med 
Hrvaško in Srbijo, ki sta jih začela 
predsednika Josipović in Tadić; pozdravlja 
dejavno sodelovanje Srbije pri napredku 
sarajevskega procesa in podpis ministrske 
deklaracije o rešitvi vprašanja razseljenosti 
in iskanju trajnih rešitev za begunce in 
razseljene osebe, ki so jo 7. novembra 
poleg Srbije podpisale tudi Bosna in 
Hercegovina, Hrvaška in Črna Gora;

25. ponovno poudarja pomen 
vključujočega regionalnega sodelovanja za 
vse države v tej regiji in pozdravlja 
dejavno sodelovanje Srbije v regionalnih 
pobudah; pozdravlja uradni obisk 
predsednika Tadića v Bosni in Hercegovini 
ter njegovo podporo ozemeljski celovitosti 
in suverenosti države; nadalje poziva 
srbske oblasti, naj podpirajo reforme v 
Bosni in Hercegovini, ki so usmerjene v 
krepitev in racionalizacijo institucij države 
v povezavi z reformami, povezanimi z EU; 
poziva obe vladi, naj se sestaneta na 
posebni skupni seji, da bi dosegli boljšo 
usklajenost reform, povezanih z EU; 
pozdravlja pobude in dosežke pri 
izboljšanju političnih odnosov med 
Hrvaško in Srbijo, ki sta jih začela 
predsednika Josipović in Tadić; ponovno 
poudarja, da so pozitivni dvostranski 
odnosi dobra osnova za reševanje odprtih 
mejnih vprašanj; opozarja, da je Srbija 
država v regiji z največjim številom 
razseljenih oseb; pozdravlja njeno dejavno 
sodelovanje pri napredku sarajevskega 
procesa in podpis ministrske deklaracije o 
rešitvi vprašanja razseljenosti in iskanju 
trajnih rešitev za begunce in razseljene 
osebe, ki so jo 7. novembra poleg Srbije 
podpisale tudi Bosna in Hercegovina, 
Hrvaška in Črna Gora; spodbuja srbske 
oblasti, naj z državami bivše Jugoslavije 
in drugimi sosedskimi državami tesno 
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sodelujejo pri reševanju vseh pomembnih 
težavah pravnega nasledstva;

Or. en

Predlog spremembe 150
Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. ponovno poudarja pomen 
vključujočega regionalnega sodelovanja za 
vse države v tej regiji in pozdravlja 
dejavno sodelovanje Srbije v regionalnih 
pobudah; pozdravlja uradni obisk 
predsednika Tadića v Bosni in Hercegovini 
ter njegovo podporo ozemeljski celovitosti 
in suverenosti države; nadalje poziva 
srbske oblasti, naj podpirajo reforme v 
Bosni in Hercegovini, ki so usmerjene v 
krepitev in racionalizacijo institucij države 
v povezavi z reformami, povezanimi z EU; 
poziva obe vladi, naj se sestaneta na 
posebni skupni seji, da bi dosegli boljšo 
usklajenost reform, povezanih z EU; 
pozdravlja pobude in dosežke pri 
izboljšanju političnih odnosov med 
Hrvaško in Srbijo, ki sta jih začela 
predsednika Josipović in Tadić; pozdravlja 
dejavno sodelovanje Srbije pri napredku 
sarajevskega procesa in podpis ministrske 
deklaracije o rešitvi vprašanja razseljenosti 
in iskanju trajnih rešitev za begunce in 
razseljene osebe, ki so jo 7. novembra 
poleg Srbije podpisale tudi Bosna in 
Hercegovina, Hrvaška in Črna Gora;

25. ponovno poudarja pomen 
vključujočega regionalnega sodelovanja za 
vse države v tej regiji in pozdravlja 
dejavno sodelovanje Srbije v regionalnih 
pobudah; pozdravlja uradni obisk 
predsednika Tadića v Bosni in Hercegovini 
ter njegovo podporo ozemeljski celovitosti 
in suverenosti države; nadalje poziva 
srbske oblasti, naj podpirajo reforme v 
Bosni in Hercegovini, ki so usmerjene v 
krepitev in racionalizacijo institucij države 
v povezavi z reformami, povezanimi z EU; 
poziva obe vladi, naj se sestaneta na 
posebni skupni seji, da bi dosegli boljšo 
usklajenost reform, povezanih z EU; 
pozdravlja pobude in dosežke pri 
izboljšanju političnih odnosov med 
Hrvaško in Srbijo, ki sta jih začela 
predsednika Josipović in Tadić; pozdravlja 
dejavno sodelovanje Srbije pri napredku 
sarajevskega procesa in podpis ministrske 
deklaracije o rešitvi vprašanja razseljenosti 
in iskanju trajnih rešitev za begunce in 
razseljene osebe, ki so jo 7. novembra 
poleg Srbije podpisale tudi Bosna in 
Hercegovina, Hrvaška in Črna Gora;
spodbuja čezmejno sodelovanje s 
sosedskimi državami članicami EU 
Bolgarijo in Romunijo, tudi v okviru 
strategije EU za Podonavje;

Or. en
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Predlog spremembe 151
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25 a. pozdravlja dejavno sodelovanje 
Srbije pri napredku sarajevskega procesa 
in podpis ministrske deklaracije o rešitvi 
vprašanja razseljenosti in iskanju trajnih 
rešitev za begunce in razseljene osebe, ki 
so jo 7. novembra 2011 podpisale Srbija 
skupaj z Bosno in Hercegovino, Hrvaško 
in Črno Goro, ter z veseljem pričakuje 
skupni regionalni večletni program o 
preostalih potrebah, ki bo predstavljen na 
konferenci donatorjev, načrtovani na 
začetku leta 2012;

Or. en

Predlog spremembe 152
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. pozdravlja izboljšanje odnosov med 
Črno goro in Srbijo; poziva k tesnejšemu 
usklajevanju njunih vlad pri reformah, 
povezanih z EU, in še posebej pri 
prizadevanjih za spoprijemanje s skupnimi 
izzivi, povezanimi s pravno državo in še 
zlasti z bojem proti organiziranemu 
kriminalu;

26. pozdravlja izboljšanje odnosov med 
Črno goro in Srbijo; poziva k tesnejšemu 
usklajevanju njunih vlad pri reformah, 
povezanih z EU, in še posebej pri 
prizadevanjih za spoprijemanje s skupnimi 
izzivi, povezanimi s pravno državo in še 
zlasti z bojem proti organiziranemu 
kriminalu; spodbuja obe vladi, naj 
pospešita svoja prizadevanja pri iskanju 
rešitve za odprta mejna vprašanja;

Or. en
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Predlog spremembe 153
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26 a. pozdravlja sporazum med Srbijo in 
Makedonijo o prostem gibanju 
državljanov poleg sporazumov, ki jih je 
Srbija že podpisala s Črno Goro ter Bosno 
in Hercegovino; upa, da bi takšne 
sporazume, ki izboljšujejo dvostranske 
odnose in priložnosti za zadevne 
prebivalce, lahko podpisale vse države v 
regiji;

Or. en

Predlog spremembe 154
György Schöpflin, Kinga Gál

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26 a. poudarja pomen dejavnosti odbora 
za zgodovinsko spravo in ponovno 
poudarja, da bi neprekinjen dialog lahko 
izboljšal odnose; vendar obžaluje, da je 
večji del zgodovinskih arhivov, zlasti 
arhivov nekdanje tajne policije Udbe, še 
vedno nedostopnih; poleg tega poziva k 
popolni in temeljiti preiskavi pokolov iz 
obdobja 1944-1945;

Or. en
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Predlog spremembe 155
György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva oblasti, naj razmeroma uspešno
Vojvodino predstavljajo kot zgled za manj 
razvite regije v Srbiji; poziva oblasti, naj 
dve leti po sprejetju statuta Vojvodine hitro 
sprejmejo zakon o financiranju pokrajine, 
ki je povezan s tem;

27. poziva oblasti, naj Vojvodino 
predstavljajo kot zgled za druge regije v 
Srbiji; poziva oblasti, naj dve leti po 
sprejetju statuta Vojvodine hitro sprejmejo 
zakon o financiranju pokrajine, ki je 
povezan s tem;

Or. en

Predlog spremembe 156
Kinga Gál

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva oblasti, naj razmeroma uspešno
Vojvodino predstavljajo kot zgled za manj 
razvite regije v Srbiji; poziva oblasti, naj 
dve leti po sprejetju statuta Vojvodine hitro 
sprejmejo zakon o financiranju pokrajine, 
ki je povezan s tem;

27. poziva oblasti, naj spodbujajo 
avtonomno pokrajino Vojvodino in naj 
dve leti po sprejetju statuta Vojvodine hitro 
sprejmejo zakon o financiranju pokrajine, 
ki je povezan s tem;

Or. en

Predlog spremembe 157
László Tőkés

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27 a. priporoča, naj bodo v okviru 
podpore EU državnemu procesu reform 
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evropska sredstva neposredno dostopna 
nacionalnim manjšinskim svetom in 
organizacijam civilne družbe Srbije;

Or. en

Predlog spremembe 158
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Tunne Kelam

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27 a. spodbuja oblasti, naj sprejmejo 
dodatne ukrepe in odprejo mejne regije 
sosedskim državam, da bi premagale 
gospodarsko osamitev ter omogočile 
trgovinske in gospodarske povezave; 
poudarja, da je treba na mejnem prehodu 
Ribarci-Oltomantsi odpreti terminal za 
gospodarska vozila in blago, da bi 
izboljšali lokalni gospodarski razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 159
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poudarja izjemen pomen visoke 
kakovosti izobraževanja za nadaljnji 
družbeni in gospodarski razvoj Srbije ter za 
zmanjšanje visoke brezposelnosti v državi, 
zlasti med mladimi; poziva oblasti, naj 
dejavno sodelujejo pri spodbujanju pomena 
izobraževanja med mladimi ter naj več 
vlagajo v visoko izobraževanje;

28. poudarja izjemen pomen visoke 
kakovosti izobraževanja za nadaljnji 
družbeni in gospodarski razvoj Srbije ter za 
zmanjšanje visoke brezposelnosti v državi, 
zlasti med mladimi; poziva oblasti, naj 
dejavno sodelujejo pri spodbujanju pomena 
izobraževanja med mladimi ter naj več 
vlagajo v visoko izobraževanje; poudarja, 
da je treba podoben načrt za javne 
naložbe predvideti za zaposlovanje 
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znanstvenih kadrov, da bi tako zmanjšali 
brezposelnost mladih znanstvenikov in 
povečali učinkovitost javnega sektorja;

Or. el

Predlog spremembe 160
László Tőkés

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva k povečanju prizadevanj za 
omogočanje izobraževanja v jezikih 
manjšin in še posebej za zagotavljanje vseh 
potrebnih učbenikov; zato pozdravlja 
odprtje dvojezične univerzitetne fakultete v 
Bujanovcu, ki sprejema tako študente 
albanske kot srbske narodnosti;

29. poziva k povečanju prizadevanj za 
zagotavljanje izobraževanja v jezikih 
manjšin na zvezni in pokrajinski ravni, saj 
je nujno za ohranjanje etnične in 
kulturne identitete, pravice, ki je že 
zagotovljena z ustavnimi sredstvi in z 
zveznim zakonom iz leta 2002 o zaščiti 
pravic in svoboščin narodnih manjšin ter 
je v skladu s smernicami iz okvirne 
konvencije za zaščito narodnih manjšin, 
in še posebej za zagotavljanje vseh 
potrebnih učbenikov; zato pozdravlja 
odprtje dvojezične univerzitetne fakultete v 
Bujanovcu, ki sprejema tako študente 
albanske kot srbske narodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 161
Kinga Gál

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva k povečanju prizadevanj za 
omogočanje izobraževanja v jezikih 
manjšin in še posebej za zagotavljanje vseh 
potrebnih učbenikov; zato pozdravlja 

29. poziva k povečanju prizadevanj za 
omogočanje kakovostnega izobraževanja v 
jezikih manjšin in še posebej za 
zagotavljanje vseh potrebnih učbenikov v 
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odprtje dvojezične univerzitetne fakultete v 
Bujanovcu, ki sprejema tako študente 
albanske kot srbske narodnosti;

njihovem materinem jeziku; spodbuja 
medsebojno usposabljanje za manjšine in 
večinsko prebivalstvo, da bi se naučili 
drugih jezikov za boljše razumevanje;zato 
pozdravlja odprtje dvojezične univerzitetne 
fakultete v Bujanovcu, ki sprejema tako 
študente albanske kot srbske narodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 162
György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva k povečanju prizadevanj za 
omogočanje izobraževanja v jezikih 
manjšin in še posebej za zagotavljanje vseh 
potrebnih učbenikov; zato pozdravlja 
odprtje dvojezične univerzitetne fakultete v 
Bujanovcu, ki sprejema tako študente 
albanske kot srbske narodnosti;

29. poziva k povečanju prizadevanj za 
omogočanje izobraževanja v jezikih 
manjšin in še posebej za zagotavljanje vseh 
potrebnih učbenikov v njihovem 
materinem jeziku; zato pozdravlja odprtje 
dvojezične univerzitetne fakultete v 
Bujanovcu, ki sprejema tako študente 
albanske kot srbske narodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 163
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva k povečanju prizadevanj za 
omogočanje izobraževanja v jezikih 
manjšin in še posebej za zagotavljanje vseh 
potrebnih učbenikov; zato pozdravlja 
odprtje dvojezične univerzitetne fakultete v 
Bujanovcu, ki sprejema tako študente 
albanske kot srbske narodnosti;

29. poziva k povečanju prizadevanj za 
omogočanje izobraževanja v jezikih 
manjšin in še posebej za zagotavljanje vseh 
potrebnih učbenikov; zato pozdravlja 
odprtje dvojezične univerzitetne fakultete v 
Bujanovcu, ki sprejema tako študente 
albanske kot srbske narodnosti; poziva 
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srbsko vlado, naj reši vprašanje 
priznavanja izobrazbe, pridobljene na 
Mednarodni univerzi Novi Pazar v 
Sandžaku, ter poudarja, da je treba 
zagotoviti neodvisnost in nepristranskost 
Komisije za akreditacije in zagotavljanje 
kakovosti;

Or. en

Predlog spremembe 164
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva k povečanju prizadevanj za 
omogočanje izobraževanja v jezikih 
manjšin in še posebej za zagotavljanje vseh 
potrebnih učbenikov; zato pozdravlja 
odprtje dvojezične univerzitetne fakultete v 
Bujanovcu, ki sprejema tako študente 
albanske kot srbske narodnosti;

29. poziva k povečanju prizadevanj za 
omogočanje izobraževanja v jezikih 
manjšin in še posebej za zagotavljanje vseh 
potrebnih učbenikov; zato pozdravlja 
odprtje dvojezične univerzitetne fakultete v 
Bujanovcu, ki sprejema tako študente 
albanske kot srbske narodnosti; spodbuja 
Srbijo, naj ta model uporabi tudi za 
politike, namenjene drugim manjšinam, 
ki imajo še vedno omejen dostop do 
izobrazbe in učnega gradiva v maternem
jeziku;

Or. en

Predlog spremembe 165
Kristian Vigenin, Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva k povečanju prizadevanj za 
omogočanje izobraževanja v jezikih 
manjšin in še posebej za zagotavljanje vseh 

29. poziva k povečanju prizadevanj za 
omogočanje izobraževanja v jezikih 
manjšin in še posebej za zagotavljanje vseh 
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potrebnih učbenikov; zato pozdravlja 
odprtje dvojezične univerzitetne fakultete v 
Bujanovcu, ki sprejema tako študente 
albanske kot srbske narodnosti;

potrebnih učbenikov; zato pozdravlja 
odprtje dvojezične univerzitetne fakultete v 
Bujanovcu, ki sprejema tako študente 
albanske kot srbske narodnosti; poudarja 
pomen bolgarskih kulturnih centrov v 
Bosilegradu in Dimitrovgradu, ki s 
svojimi dejavnostmi prispevajo k 
ohranjanju kulturne tradicije bolgarske 
manjšine;

Or. en

Predlog spremembe 166
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva k povečanju prizadevanj za 
omogočanje izobraževanja v jezikih 
manjšin in še posebej za zagotavljanje vseh 
potrebnih učbenikov; zato pozdravlja 
odprtje dvojezične univerzitetne fakultete v 
Bujanovcu, ki sprejema tako študente 
albanske kot srbske narodnosti;

29. poziva k povečanju prizadevanj za 
omogočanje izobraževanja v jezikih 
manjšin in še posebej za zagotavljanje vseh 
potrebnih učbenikov; zato pozdravlja 
odprtje dvojezične univerzitetne fakultete v 
Bujanovcu, ki sprejema tako študente 
albanske kot srbske narodnosti; poudarja 
pomen šol, na katerih poteka pouk 
bolgarščine za pripadnike bolgarske 
etnične skupine;

Or. en

Predlog spremembe 167
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. pozdravlja dejavnosti vlade, ki so 
privedle do izboljšanja finančnega in 
makroekonomskega položaja Srbije; 

30. poudarja, da je svetovna finančna in 
gospodarska kriza pustila negativne 
posledice v družbi, še posebej pri najbolj 
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pozdravlja sklenitev previdnostnega 
sporazuma z Mednarodnim denarnim 
skladom o posojilu „stand-by“ kot načinu 
za izboljšanje zaupanja vlagateljev v 
gospodarsko stabilnost države; vseeno 
poudarja, da je svetovna finančna in 
gospodarska kriza pustila negativne 
posledice v družbi, še posebej pri najbolj 
ranljivih skupinah, in poziva oblasti, naj si 
na vse načine prizadevajo za zmanjšanje 
negativnih posledic te krize pri teh 
skupinah;

ranljivih skupinah, in poziva oblasti, naj si 
na vse načine prizadevajo za zmanjšanje 
negativnih posledic te krize pri teh 
skupinah; poziva vlado, naj oblikuje 
socialne in gospodarske politike, potrebne 
za boj proti brezposelnosti, zaščito 
brezposelnih in zagotavljanje 
sprejemljivih življenjskih razmer za 
zaposlene v tej državi;

Or. el

Predlog spremembe 168
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. pozdravlja dejavnosti vlade, ki so 
privedle do izboljšanja finančnega in 
makroekonomskega položaja Srbije;
pozdravlja sklenitev previdnostnega 
sporazuma z Mednarodnim denarnim 
skladom o posojilu „stand-by“ kot načinu 
za izboljšanje zaupanja vlagateljev v 
gospodarsko stabilnost države; vseeno 
poudarja, da je svetovna finančna in 
gospodarska kriza pustila negativne 
posledice v družbi, še posebej pri najbolj 
ranljivih skupinah, in poziva oblasti, naj si 
na vse načine prizadevajo za zmanjšanje 
negativnih posledic te krize pri teh 
skupinah;

30. je seznanjen z dejavnostmi vlade za
izboljšanje finančnega in 
makroekonomskega položaja Srbije;vseeno 
poudarja, da puščata svetovna finančna in 
gospodarska kriza negativne posledice v 
družbi, še posebej pri najbolj ranljivih 
skupinah; zato poziva oblasti, naj si na vse 
načine prizadevajo za zmanjšanje 
negativnih posledic (revščina, 
brezposelnost, družbena izključenost) ter 
naj se spopadejo tudi z njihovimi 
prvotnimi vzroki;

Or. en

Predlog spremembe 169
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Traian Ungureanu
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Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. pozdravlja dejavnosti vlade, ki so 
privedle do izboljšanja finančnega in 
makroekonomskega položaja Srbije; 
pozdravlja sklenitev previdnostnega 
sporazuma z Mednarodnim denarnim 
skladom o posojilu „stand-by“ kot načinu 
za izboljšanje zaupanja vlagateljev v 
gospodarsko stabilnost države; vseeno 
poudarja, da je svetovna finančna in 
gospodarska kriza pustila negativne 
posledice v družbi, še posebej pri najbolj 
ranljivih skupinah, in poziva oblasti, naj si 
na vse načine prizadevajo za zmanjšanje 
negativnih posledic te krize pri teh 
skupinah;

30. pozdravlja pomembne ukrepe, sprejete
za vzpostavitev delujočega tržnega 
gospodarstva, in dejavnosti vlade, ki so 
privedle do izboljšanja finančnega in 
makroekonomskega položaja Srbije; 
pozdravlja sklenitev previdnostnega 
sporazuma z Mednarodnim denarnim 
skladom o posojilu „stand-by“ kot načinu 
za izboljšanje zaupanja vlagateljev v 
gospodarsko stabilnost države; vseeno 
poudarja, da mora Srbija izvesti strukturne 
reforme, da bi izboljšala proizvodno 
zmogljivost gospodarstva; opozarja, da je 
svetovna finančna in gospodarska kriza 
pustila negativne posledice v družbi, še 
posebej pri najbolj ranljivih skupinah, in 
poziva oblasti, naj si na vse načine 
prizadevajo za zmanjšanje negativnih 
posledic te krize pri teh skupinah;

Or. en

Predlog spremembe 170
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. pozdravlja dejavnosti vlade, ki so 
privedle do izboljšanja finančnega in 
makroekonomskega položaja Srbije; 
pozdravlja sklenitev previdnostnega 
sporazuma z Mednarodnim denarnim 
skladom o posojilu „stand-by“ kot načinu 
za izboljšanje zaupanja vlagateljev v 
gospodarsko stabilnost države; vseeno 
poudarja, da je svetovna finančna in 
gospodarska kriza pustila negativne 
posledice v družbi, še posebej pri najbolj 

30. pozdravlja dejavnosti vlade, ki so 
privedle do izboljšanja finančnega in 
makroekonomskega položaja Srbije; 
vendar ugotavlja, da je treba še dodatno 
zmanjšati proračunski primanjkljaj 
(predvidenih 4,25 odstotkov za leto 2012);
pozdravlja sklenitev previdnostnega 
sporazuma z Mednarodnim denarnim 
skladom o posojilu „stand-by“ kot načinu 
za izboljšanje zaupanja vlagateljev v 
gospodarsko stabilnost države; vseeno 
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ranljivih skupinah, in poziva oblasti, naj si 
na vse načine prizadevajo za zmanjšanje 
negativnih posledic te krize pri teh 
skupinah;

poudarja, da je svetovna finančna in 
gospodarska kriza pustila negativne 
posledice v družbi, še posebej pri najbolj 
ranljivih skupinah, in poziva oblasti, naj si 
na vse načine prizadevajo za zmanjšanje 
negativnih posledic te krize pri teh 
skupinah;

Or. en

Predlog spremembe 171
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. pozdravlja dejavnosti vlade, ki so 
privedle do izboljšanja finančnega in 
makroekonomskega položaja Srbije; 
pozdravlja sklenitev previdnostnega 
sporazuma z Mednarodnim denarnim 
skladom o posojilu „stand-by“ kot načinu 
za izboljšanje zaupanja vlagateljev v 
gospodarsko stabilnost države; vseeno 
poudarja, da je svetovna finančna in 
gospodarska kriza pustila negativne 
posledice v družbi, še posebej pri najbolj 
ranljivih skupinah, in poziva oblasti, naj si 
na vse načine prizadevajo za zmanjšanje 
negativnih posledic te krize pri teh 
skupinah;

30. pozdravlja dejavnosti vlade, ki so 
privedle do izboljšanja finančnega in 
makroekonomskega položaja Srbije; 
pozdravlja sklenitev previdnostnega 
sporazuma z Mednarodnim denarnim 
skladom o posojilu „stand-by“ kot načinu 
za izboljšanje zaupanja vlagateljev v 
gospodarsko stabilnost države; vseeno 
poudarja, da je svetovna finančna in 
gospodarska kriza pustila negativne 
posledice v družbi, še posebej pri najbolj 
ranljivih skupinah, in poziva oblasti, naj si 
na vse načine prizadevajo za zmanjšanje 
negativnih posledic te krize pri teh 
skupinah, pri čemer poziva srbske oblasti, 
naj strogo nadzorujejo javne odhodke in 
si prizadevajo za davčno konsolidacijo;

Or. it

Predlog spremembe 172
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Predlog resolucije
Odstavek 30a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. poziva srbsko vlado, naj sprejme vse 
ukrepe, nujne za okrepitev sodelovanja z 
malimi in srednjimi podjetji v sosednjih 
regijah; poudarja, da je ta vidik nujen za 
bolj koristno vključevanje srbskega 
gospodarstva v trgovinski sistem Unije;

Or. it

Predlog spremembe 173
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poudarja, da je resnična vladavina 
prava v državi potrebna, da se pritegnejo 
tuje naložbe in izboljšajo pogoji za hitrejši 
prehod gospodarstva k odprtemu trgu;
zato opozarja, da obstoj monopolov 
močno ovira takšen prehod, in poziva 
vlado, naj še naprej sprejema ukrepe za 
njihovo odpravljanje; prav tako poziva, 
naj se več naporov nameni spodbujanju
procesa ustanavljanja malih in srednjih 
podjetij, in sicer s poenostavitvijo in 
skrajšanjem upravnih postopkov, ki so 
potrebni za njihovo ustanovitev;

31. poudarja, da je resnična vladavina 
prava v državi potrebna, da se izboljša in 
okrepi gospodarstvo, ter poziva, naj se več 
naporov nameni omogočanju procesa 
ustanavljanja malih in srednjih podjetij; 
prav tako poudarja, da je treba pravni 
okvir za delavske in sindikalne pravice 
uskladiti s konvencijami Mednarodne 
delavske organizacije, da bi izboljšali 
individualne in kolektivne pravice 
delavcev ter spodbudili kolektivne delovne 
pogodbe;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 31
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Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poudarja, da je resnična vladavina 
prava v državi potrebna, da se pritegnejo 
tuje naložbe in izboljšajo pogoji za hitrejši 
prehod gospodarstva k odprtemu trgu; zato 
opozarja, da obstoj monopolov močno 
ovira takšen prehod, in poziva vlado, naj še 
naprej sprejema ukrepe za njihovo 
odpravljanje; prav tako poziva, naj se več 
naporov nameni spodbujanju procesa
ustanavljanja malih in srednjih podjetij, in 
sicer s poenostavitvijo in skrajšanjem 
upravnih postopkov, ki so potrebni za 
njihovo ustanovitev;

31. poudarja, da je resnična vladavina 
prava v državi potrebna, da se pritegnejo 
tuje naložbe, izboljšajo pogoji za hitrejši 
prehod gospodarstva k odprtemu trgu in 
ustvari boljše poslovno okolje; zato 
opozarja, da obstoj monopolov močno 
ovira takšen prehod, in poziva vlado, naj še 
naprej sprejema ukrepe za njihovo 
odpravljanje; poudarja, da je treba 
odpraviti birokracijo, povečati 
konkurenčnost in vlogo zasebnega 
sektorja; prav tako poziva, naj se več 
naporov nameni spodbujanju procesa 
ustanavljanja malih in srednjih podjetij, in 
sicer s poenostavitvijo in skrajšanjem 
upravnih postopkov, ki so potrebni za 
njihovo ustanovitev, ter zmanjšanju 
togosti na trgu dela;

Or. en

Predlog spremembe 175
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poudarja, da je resnična vladavina 
prava v državi potrebna, da se pritegnejo 
tuje naložbe in izboljšajo pogoji za hitrejši 
prehod gospodarstva k odprtemu trgu; zato 
opozarja, da obstoj monopolov močno 
ovira takšen prehod, in poziva vlado, naj še 
naprej sprejema ukrepe za njihovo 
odpravljanje; prav tako poziva, naj se več 
naporov nameni spodbujanju procesa 
ustanavljanja malih in srednjih podjetij, 
in sicer s poenostavitvijo in skrajšanjem 

31. poudarja, da je resnična vladavina 
prava v državi potrebna, da se pritegnejo 
tuje naložbe in izboljšajo pogoji za hitrejši 
prehod gospodarstva k odprtemu trgu; zato 
opozarja, da obstoj monopolov močno 
ovira takšen prehod, in poziva vlado, naj še 
naprej sprejema ukrepe za njihovo 
odpravljanje; pozdravlja prizadevanja 
vlade, da bi razvila uspešen sektor malih 
in srednjih podjetij s pomočjo sprejetja in 
izvajanja zadevne zakonodaje in uvedbo 
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upravnih postopkov, ki so potrebni za 
njihovo ustanovitev;

upravnih organov za pomoč tem 
podjetjem; hkrati poziva, naj se več 
naporov nameni omogočanju 
ustanavljanja malih in srednjih podjetij z 
zmanjševanjem upravnih bremen in 
večjim dostopom do financiranja; poziva 
vlado, naj za mala in srednja podjetja 
uporabi opredelitev, ki je popolnoma v 
skladu s priporočili EU;

Or. en

Predlog spremembe 176
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. pozdravlja občuten napredek Srbije pri 
usklajevanju s pravnim redom na področju 
okolja; poziva k nadaljnjim vztrajnim 
prizadevanjem na tem področju, ki naj se 
osredotočajo na izvrševanje zakonodaje, 
zlasti kar zadeva kakovost vode in 
odstranjevanje odpadkov;

32. pozdravlja občuten napredek Srbije pri 
usklajevanju s pravnim redom na področju 
okolja; poziva k nadaljnjim vztrajnim 
prizadevanjem na tem področju, ki naj se 
osredotočajo na izvrševanje zakonodaje; 
poziva oblasti, naj pospešijo svoja 
prizadevanja, zlasti kar zadeva kakovost 
vode in odstranjevanje odpadkov;
spodbuja Srbijo, naj sprejme cilje na 
področju podnebnih sprememb v skladu s 
cilji Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 177
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 32 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

32 a. pozdravlja sklenitev sporazuma EU-
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Srbija, ki vzpostavlja okvir za srbsko 
sodelovanje pri operacijah EU za krizno 
upravljanje, ter pozdravlja, da je država 
pripravljena sodelovati pri dveh 
operacijah skupne varnostne in obrambne 
politike EU, in sicer pri EUTM in EU 
NAVFOR v Somaliji;

Or. en

Predlog spremembe 178
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poziva k dodatnim prizadevanjem za 
razvoj trajnostnega omrežja javnega 
prevoza v Srbiji in še posebej k izboljšanju 
železniškega sistema in prometa po 
celinskih plovnih poteh, pa tudi cestne 
infrastrukture, vključno s hitrim 
dokončanjem desetega koridorja; poudarja 
pomen izboljšanja povezav s sosednjimi 
državami, da se olajša sledenje 
državljanom in spodbuja njihova 
mobilnost;

33. poziva k dodatnim prizadevanjem za 
razvoj trajnostnega omrežja javnega 
prevoza v Srbiji in še posebej k izboljšanju 
železniškega sistema in prometa po 
celinskih plovnih poteh (koridor VII), pa 
tudi cestne infrastrukture, vključno s hitrim 
dokončanjem desetega koridorja; poudarja 
pomen izboljšanja povezav s sosednjimi 
državami, da se olajša sledenje 
državljanom in spodbuja njihova 
mobilnost;

Or. en


